
กองทัพ
ไทยกับการเพ

ิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองครวมกับประเทศเพ

ื�อนบาน : กรณี
ศึกษาเขตพ

ัฒ
นาเศรษฐกิจพ

ิเศษตาก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ความมั่นคงชายแดนแบบองครวมกับประเทศเพื�อนบาน : กรณีศึกษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715 เว็บไซต   http://ssc.rtarf.mi.th



จัดพิมพโดย

  ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

    62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

      โทร. 0 2275 5715  เว็ปไซต http://ssc.rtarf.mi.th

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

 กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองครวม

กับประเทศเพื่อนบาน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก        

 พิมพครั้งที่ 1 – กรุงเทพฯ จำนวน 400 เลม ISSN 0858-8751

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 2559 160 หนา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ. 2537
ลิขสิทธิ์ภาษาไทย  เปนของศูนยศึกษายุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
อยางถูกตองตามกฎหมาย
 ผูอำนวยการ : พลตรี จุมพล   เฉลยถอย
 ที่ปรึกษา :  พันเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท
  :  พันเอก กิตติ คงสมบัติ
  :  พันเอกหญิง อารยา จุลานนท
  :  นาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน เพชรวิเศษ
  :  พันเอก สุทัศน คร่ำในเมือง
 หัวหนาโครงการ :  พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท
 นักวิจัย/ผูเขียน :  เรือโทหญิง นันทิยา  ทองคณารักษ
 คณะวิจัย : นางสาว มนวดี  ตั้งตรงหฤทัย
  :  นางสาว ธาราทิพย  พวงเชียง
  :  นางสาว กรรณิการ  มหาสารกุล
  : นางสาว หัสยา   ไทยานนท
 พิสูจนอักษร :  พันตรีหญิง เฉลียว  เหมหงษ
  :  นางสาว ชุตินธร พรวุฒิกูล
  :  นาง กัญจนีพร  มหาวรากร
 ศิลปกรรม : จาเอก สามภพ ศรีอักษร
  : จาอากาศตรี ชาญชัย วังวงศ







	 รฐับาลได้มนีโยบายก�าหนดให้จงัหวดัตากเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก
เพือ่ผลกัดนัการพฒันาระบบเศรษฐกจิในภาพรวม	แต่ทัง้นีก้ารเปิดกว้างทางด้าน
การค้าบริเวณชายแดนอาจก่อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของทั้งบุคคล	 สิ่งของ	
และเงินทนุ	 ท่ีผดิกฎหมายได้เช่นกนั	ดงันัน้	 ในพืน้ทีจ่งัหวดัตากทีม่ชีายแดนตดิกนั	 
คือ	อ�าเภอแม่สอด	 -	 เมียวดี	 (รัฐกะเหรี่ยง)	จึงควรมีรูปแบบการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคงอย่างเหมาะสม	 มีกลไกการพัฒนาไปพร้อมกัน 
ทั้งสองประเทศ	 เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล�้าและเป็นการกระจายการพัฒนา 
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย	
	 เอกสารวิชาการ	 เรื่อง	 “กองทัพไทยกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ความมัน่คงชายแดนแบบองค์รวมกบัประเทศเพ่ือนบ้าน	:	กรณศีกึษาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก”	ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ที่จัดท�าขึ้นนี้	ได้รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการ
จัดการความมัน่คงชายแดนแบบองค์รวมกบัประเทศเพือ่นบ้านในพืน้ทีช่ายแดน
ไทย	 -	 เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่	 หน่วยงานราชการอื่น	
และภาคเอกชน	รวมทั้งภาคประชาสังคม	ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กันยายน	2559

คำ�นำ�





ส�รบัญ

ค�ำน�ำ
สำรบัญ
สำรบัญภำพ
สำรบัญตำรำง
ส่วนที่ 1  บทน�ำ 
	 1.1	 ปัญหาและความส�าคัญ	 1
	 1.2		 วัตถุประสงค์การศึกษา	 4
	 1.3		 วิธีการด�าเนินการศึกษา	 4
	 1.4		 ขอบเขตของการศึกษา	 6
	 1.5		 กรอบแนวคิดในการศึกษา	 7
ส่วนที่ 2 เอกสำรและงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 8 
 2.1	 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน
	 	 โดยภาพรวม	 	 9
	 	 2.1.1	 ปัญหาและภัยคุกคามตามแบบ	
	 	 	 (Traditional	Threats)	 9
	 	 2.1.2	 ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบ	
	 	 	 (Non-Traditional	Threats)	 12
	 2.2	 นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง	 15
	 	 2.2.1	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2558-2564	 15
	 	 2.2.2	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	
	 	 	 พ.ศ.2556	–	2560	 24
	 	 2.2.3	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	
	 	 	 (พ.ศ.	2559	-	2564)	 38
	 2.3	 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย	 51
	 	 2.3.1	 ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 51
	 	 2.3.2	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม
	 	 	 ของอาเซียน	 55
	 	 2.3.3	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย	 61



ส่วนที ่3 กำรด�ำเนนิงำนของกองทพัไทยในกำรจดักำรควำมมัน่คง
 ชำยแดนแบบองค์รวมกบัประเทศเพือ่นบ้ำนใน
 เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษตำก 74  
	 3.1	 สภาวะแวดล้อมบริเวณชายแดนในพื้นที่
	 	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 75
	 	 3.1.1	 การค้าชายแดนไทย	-	เมียนมา	 75
	 	 3.1.2	 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก			 81
	 3.2	 กลไกการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
	 	 ความมั่นคงชายแดน	ไทย	-	เมียนมา	 93
	 3.3	 การด�าเนินงานของกองทัพไทยในพื้นที่ชายแดน
	 	 ไทย	-	เมียนมา	ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 98
ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกองทัพไทย
 ในกำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนแบบองค์รวมกับ
 ประเทศเพื่อนบ้ำนในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 111 
 4.1	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทย
	 	 ในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวม
	 	 กับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
						 	 พิเศษจังหวัดตาก		 112
	 4.2	 บทสรุป	 	 122
บรรณำนุกรม	 	 	 	 126
ภำคผนวก 	 รายงานการเดินทางศึกษาดูงานและรวบรวม
	 	 ข้อมูลวิจัยในพื้นที่	เรื่อง	“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
	 	 ในมิติความมั่นคง:	กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
	 	 จังหวัดตาก”	ระหว่างวันที่	13	–	17	ก.ค.59	
	 	 ณ	จว.ต.ก.	และ	จว.พ.จ.	 131



ภาพที่	 	 	 	 	 หน้า
	 1	 กรอบแนวคิดในการศึกษา	 7
	 2	 การสู้รบตามแนวชายแดนและการลักลอบ
	 	 ค้าอาวุธสงครามตามแนวชายแดน	 10
	 3	 โครงสร้างกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
	 	 ที่กองทัพไทยเกี่ยวข้องโดยตรง	 48
	 4	 โครงสร้างกองอ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย
	 	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	(กอ.นชท.)	 49
	 5	 เขตเศรษฐกิจพิเศษในอาเซียน	 55
	 6	 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย	 62
	 7	 โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
	 	 เศรษฐกิจพิเศษ	(กนพ.)	 65
	 8	 แผนภาพที่ตั้งของจังหวัดที่ก�าหนดเป็นเขตพัฒนา
	 	 เศรษฐกิจพิเศษทั้ง	10	แห่ง	 69
	 9	 แผนที่จังหวัดตาก	 	 74
	 10	ด่านพรมแดนแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	 80
	 11	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	ครอบคลุมพื้นที่	3	อ�าเภอ	 83
	 12	โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	 86
	 13	อ�าเภอชายแดนของจังหวัดตาก	ภายใต้การรับผิดชอบ
	 	 ของกองก�าลังนเรศวร	 99
	 14	การประชุมคณะกรรมการ	TBC	2	ฝ่าย	ครั้งที่	34	
	 	 (ครั้งที่	1/2559)	 	 110
	 15	กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
	 	 ความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมภายในพื้นที่เขตพัฒนา
	 	 เศรษฐกิจพิเศษตาก	 117
	 16	กลไกความร่วมมือไทย	-	เมียนมา	 120

ส�รบัญภ�พ



ตารางที่	 	 	 	 	 หน้า
	 1	 แบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยร่วม/	
	 	 องค์กรเครือข่าย	และความเชื่อมโยงกับนโยบาย	
	 	 ยุทธศาสตร์	และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง	 22
	 2	 ชายแดนประเทศไทยที่อยู่ติดกับชายแดนของ
	 	 ประเทศเพื่อนบ้าน		 26
	 3	 พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง	13	แห่ง	 41
	 4	 กลไกการบริหารจัดการแผนฯ	สู่การปฏิบัติ	 45	
	 5	 ประเภทเขตเศรษฐกิจในอาเซียน			 56
	 6	 พื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
	 	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน	 70
	 7	 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต	 71
	 8	 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
	 	 เพื่อการบริการที่เหมาะสม	 72
	 9	 สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก	ด่านศุลกากรแม่สอด	
	 	 ปีงบประมาณ	2552	-	2559	(หน่วย	:	ล้านบาท)	 78
	 10	สถิติมูลค่าสินค้าน�าเข้า	ด่านศุลกากรแม่สอด	
	 	 ปีงบประมาณ	2552	-	2559	(หน่วย	:	ล้านบาท)	 79
	 11	สถิติการจับกุมของลักลอบหนีศุลกากร	
	 	 ปีงบประมาณ	2559	 103
	 12	กลไกการบูรณาการการด�าเนินงาน
	 	 ของกองทัพไทยกับหน่วยงานในประเทศ
	 	 ในประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตาก	 119

ส�รบัญต�ร�ง



 ประเทศไทยได้รับการยอมรับโดยท่ัวกันว่า	 เป็นประเทศที่มีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความเจริญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ 
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5,502	กิโลเมตร	มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างกันมากกว่า	70	จุด	รวมทั้ง	

มีการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 

และการลงทุน	 ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง	 ๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 อาทิ	 GMS	
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พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งของภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญที่ทางภาครัฐ 

ได้พยายามผลักดัน	 คือ	 กฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ที่หมายรวมถึง 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน	 โดยมีเหตุผลส�าคัญท่ีจะเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ	 ลดความเหลื่อมล�้าทางการพัฒนาระหว่างพ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	

และเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิในภาพรวมทัง้ของประเทศและภมูภิาค	

ผ่านทางการพัฒนาพื้นที่เขตลงทุนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	ให้เป็นประตู

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 1
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ส่วนที่ 1   บทนำ�

1.1 ปัญห�และคว�มสำ�คัญ



รองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน	เชื่อมโยงโครงการ	ตลอดถึงเศรษฐกิจ

และการค้าต่าง	 ๆ	 ของประเทศในภูมิภาคเข้าด้วยกัน	 ซึ่งปัจจุบัน	 ภายใต้ค�าสั่ง

คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี	่72/2557	ลงวนัที	่19	มถินุายน	2557	การก�าหนด

นโยบายและบริหารในภาพรวมเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เป็นอ�านาจหน้าที่

ของ	 “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)”	ซึ่งมีหัวหน้า

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิเป็นประธาน	โดยมกีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการฯ	

รวม	6	คณะ	เพื่อขับเคลื่อนการท�างานให้มีประสิทธิภาพชัดเจนมากที่สุด	

	 นอกจากนัน้	กนพ.	ยงัได้มกีารพจิารณาและลงมติเหน็ชอบพ้ืนท่ีท่ีมศัีกยภาพ

เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแยกของไทยเป็นท่ี

เรยีบร้อยแล้ว	รวม	5	พืน้ทีใ่นบรเิวณชายแดน	เพือ่ให้สามารถก้าวเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี	2558	อันได้แก่	

	 1)	 อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	

	 2)	 อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	

	 3)	 จังหวัดตราด	

	 4)	 จังหวัดมุกดาหาร	

	 5)		 อ�าเภอสะเดา	(ด่านศลุกากรสะเดาและด่านปาดงัเบซาร์)	จงัหวดัสงขลา	

	 โดยล่าสุดได้มีการประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการบริหาร

การพัฒนาพื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 พ.ศ.2558	 โดย	 พล.อ.ประยุทธ	์

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้ลงนาม	 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงก�ากับดูแล	ติดตาม	และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	

อันจะท�าให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว	 และพร้อมส�าหรับการ

ด�าเนินการในระยะต่อไป	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 ทัง้นี	้บรบิทความมัน่คงในยคุปัจจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ท�าให้ 

ภัยคกุคามสามารถเชือ่มโยงถึงกนัอย่างสลบัซับซ้อนแบบก้าวข้ามมติิ	ผลกระทบ

จากมิติหนึ่งอาจส่งผลสะเทือนถึงอีกมิติหนึ่ง	 ท�าให้มิอาจแยกการบริหารจัดการ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับปัญหาในแต่ละมิติออกจากกันได้	 อีกทั้ง	 

สภาพพ้ืนที่ชายแดนที่มีจุดอ่อนทั้งจากสภาพปัญหาของพื้นท่ี	 ปัญหาด้าน 

การบริหารจัดการพื้นที่บริเวณชายแดน	 ปัญหาจากเพ่ือนบ้าน	 เช่น	 กรณี 

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน	 ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากนโยบายการจัดตั้ง 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ	

จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติที่ส�าคัญหลายประการ	 

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

และ	 การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	 จึงได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยและ 

จัดท�าเอกสารวิจัย	เรื่อง	“กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความ

มั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 :	 กรณีศึกษา	 เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว”	 โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	 

การศึกษาบทบาทของกองทัพไทยในพื้นที่ชายแดนไทย	-	กัมพูชา	ในการจัดตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า	 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

มีหน่วยงานทางด้านความมั่นคงหลายหน่วยงานในกองทัพและด�าเนินการ 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ	 รวมท้ังกองทัพและหน่วยงานของประเทศ

เพือ่นบ้าน	โดยมกีารด�าเนนิงานส�าคัญๆเพ่ือสร้างความร่วมมอืในการจดัการความ

มั่นคงชายแดนร่วมกัน	 อาทิ	 หมู่บ้านป้องกันชายแดน	 หมู่บ้านสีขาวปลอด 

ยาเสพติด	เป็นต้น	ซึ่งการจัดการความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นปัจจัย

สนบัสนนุส�าคญัปัจจยัหนึง่ในการพฒันาระบบเศรษฐกจิท่ีมุง่เน้นการค้าชายแดน	

และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประสบความส�าเร็จได้

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 เอกสารวิชาการฉบับนี้	 จึงมุ ่งเน้นท�าการศึกษาต่อเนื่องในพื้นที่การค้า

ชายแดนและพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	ทีถ่อืเป็น	1	ใน	5	ของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษระยะแยกของไทย	และยังมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา	

ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงในประเทศเป็นอย่างมากในรอบ	2	ปีที่ผ่านมา	และอาจ

ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้	 ดังนั้น	 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 จึงได้ท�าการศึกษา 

และจัดท�าเอกสารวิชาการ	 เรื่อง	 “กองทัพไทยกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดการความมัน่คงชายแดนแบบองค์รวมกบัประเทศเพือ่นบ้าน	:	กรณศีกึษา

เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษตาก”	ขึน้	เพือ่ให้การจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก	

เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 1.2.1	 เพื่อศึกษาการด�าเนินงานของกองทัพไทยในการจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพ่ือนบ้านในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก

	 	 1.2.2	 เพือ่เสนอแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพของกองทัพไทยในการ

จัดการความมัน่คงชายแดนแบบองค์รวมกบัประเทศเพือ่นบ้านในพืน้ทีช่ายแดน

ไทย	-	เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

	 เอกสารวิชาการฉบับนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	โดยผู้ศึกษาจะด�าเนินการศึกษาตามมีขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1.3.1	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	(Data	Collection)	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	

การเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	และข้อมูลทตุยิภมู	ิ(Secondary	Data)

1.2 วัตถุประสงค์ก�รศึกษ�

1.3 วิธีก�รดำ�เนินก�รศึกษ�

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก4

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 	 -	 ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	โดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 และการสังเกต 

แบบมีส่วนร่วม	 (Participant	 Observation)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 ระหว่างวันที่	 13	 -	 17	 ก.ค.59	 เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งบทบาทของกองทัพไทยในพื้นที่ชายแดนไทย	 -	 เมียนมา	 ในการจัดตั้ง 

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษตาก	โดยได้ข้อมลูจากในพืน้ทีจ่ากหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	

รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 ผู ้แทนแรงงานจังหวัด	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	 ผู ้แทนจากด่านตรวจคนเข้าเมือง	 ผู ้แทน 

ด่านศุลกากร	และกองก�าลังนเรศวร

	 	 	 -	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	ศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด�าเนินการในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

จากเอกสารวิชาการ	 บทความ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สรุปการประชุม	 สัมมนา	 

และสื่อสิ่งพิมพ์	เพื่อน�ามาศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกองทัพไทยกับการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศ

เพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดนไทย	-	เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

	 	 1.3.2	 การวิเคราะห์	 (Analysis)	 การวิเคราะห์ผลเชิงพรรณาจาก 

การเก็บข้อมูล	น�ามาคัดเลือกและลดทอนข้อมูลที่ซ�้าหรือไม่จ�าเป็นลง

	 	 1.3.3	 การสรุปผล	 (Conclusion)	 ให้ได้มาซึ่งแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกองทัพไทยกับการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวม

กับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นท่ีชายแดนไทย	 -	 เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 การศึกษาคร้ังนีมุ้ง่ด�าเนนิการศกึษาในมติิด้านความมัน่คงตามแนวชายแดน	

บทบาทหน้าทีข่องกองทพัไทย	 (กองบญัชาการกองทพัไทย	กองทพับก	กองทพัเรอื	

และกองทัพอากาศ	 ซึ่งเป ็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ 

กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	2551	และหน่วยขึน้ควบคมุทางยทุธการของกองทัพไทย	

คือ	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน)	 ในการจัดการความมั่นคงชายแดน

แบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่างๆ	 เพื่อให้ได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่

ชายแดนไทย	-	เมียนมา	โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	ทั้งนี้	

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้	ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	

	 ส่วนที่	1		 บทน�า	

	 ส่วนที่	2		 เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 2.1	 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน 

	 	 	 	 โดยภาพรวม

	 	 	 2.2	 นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 2.3	 แนวคิดในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

	 ส่วนที่	3		 การด�าเนินงานของกองทัพไทยในพื้นที่ชายแดนไทย	-	เมียนมา

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	

	 	 	 3.1	 สภาวะแวดล้อมบริเวณชายแดนในพ้ืนที่ เขตพัฒนา 

	 	 	 	 เศรษฐกิจพิเศษตาก

	 	 	 3.2		การด�าเนินงานของกองทัพไทยกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

	 	 	 	 การจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศ 

	 	 	 	 เพื่อนบ้านในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

1.4 ขอบเขตของก�รศึกษ�

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 ส่วนที	่4	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการจัดการ

ความมั่นคงชายแดนแบบ	 องค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก

	 	 	 4.1	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการ 

	 	 	 	 จดัการความมัน่คงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 

	 	 	 	 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

	 	 	 4.2	 บทสรุป

	 กรอบแนวคิดในการศึกษา	 เรื่อง	 “กองทัพไทยในการจัดการความมั่นคง

ชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 :	 กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก”	ดังภาพที่	1

1.5 กรอบแนวคิดในก�รศึกษ�

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท้ังนี้ เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้ ได้แบ่งการ
น าเสนอเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1  บทน า  
ส่วนท่ี 2  เอกสารและงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  

2.1 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยภาพรวม 
2.2 นโยบายความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3 แนวคิดในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ส่วนท่ี 3  การด าเนินงานของกองทัพไทยในพื้นท่ีชายแดนไทย - เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
 3.1 สภาวะแวดล้อมบริเวณชายแดนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 3.2 การด าเนินงานของกองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดน
แบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 ส่วนท่ี 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบ   
องค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

4.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบ
องค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

4.2 บทสรุป 
 
 
 
 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง “กองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ดังภาพท่ี 1 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ.2556 - 2560) 

 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความม่ันคงชายแดนแบบองค์รวม 
กับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทย - เมียนมา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารการพฒันาพื้นที ่

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2558  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน 
(พ.ศ.2556 - 2560) 

 

บทบาทของกองทัพไทยในการจัดการ 
ความม่ันคงชายแดน 

แผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) 

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 นบัตัง้แต่หลงัจากยคุสงครามเยน็สิน้สดุลง	โลกได้เข้าสูย่คุโลกาภวิตัน์ทีร่ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เชื่อมโยงแต่ละประเทศในโลกเข้าด้วยกัน	 ท�าให ้

ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ภัยคุกคามไม่ตามแบบที ่

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกด้าน	 คือ	 ด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 

สังคมจิตวิทยา	 การทหาร	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม	 โดยภัยคุกคามไม่ตามแบบได้สร้างปัญหาความมั่นคงแก่รัฐ 

อย่างหลากหลาย	ทัง้นี	้สถานการณ์ปัญหาความมัน่คงของประเทศไทยในปัจจบุนั	

มีลักษณะผสมผสานระหว่างปัญหาภัยคุกคามตามแบบและไม่ตามแบบ	 ท่ีมี 

ความซับซ้อนและลากหลายเพิ่มขึ้น	 และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม	 โดยความเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และความมั่นคงปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในประเทศ	 ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะ

อิทธิพลจากปัจจัยภายนอกประเทศที่ข ้ามพรมแดนเข้ามา	 ซึ่งชายแดน 

เปรียบเสมือนหน้าด่านประตูแรกในการผ่านเข้าออกของทั้งบุคคลและสิ่งของ	 

ดังนั้น	 การควบคุมชายแดนจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคง

แห่งชาติที่จะต้องให้ความส�าคัญที่เป็นมาตรการในการคัดกรองสิ่งที่เป็นคุณ 

และเป็นโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชน	

	 ในส่วนที่	 2	 นี้	 ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น	 3	 ประเด็นที่เก่ียวข้อง	 คือ	 

(1)	การประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน	 (2)	นโยบายความมั่นคง 

ที่เกี่ยวข้อง	และ	(3)	การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	มีรายละเอียด	ดังนี้

ส่วนที่ 2   เอกส�รและง�นวิช�ก�รที่เกี่ยวข้อง

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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2.1 ก�รประเมินสถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงต�มแนวช�ยแดน 
โดยภ�พรวม

	 พ้ืนที่จังหวัดชายแดน	 หมายความว่า	 พื้นท่ีเขตการปกครองจังหวัด 

ของกระทรวงมหาดไทย	ซึ่งมีพื้นที่	ส่วนใหญ่ติดแนวชายแดน	หรือเส้นเขตแดน

ไทยกับประเทศรอบบ้าน1	 	 ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ชายแดนโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 พบว่า	 ปัญหาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนปัจจุบันมีลักษณะเป็นทั้งภัยคุกคามตามแบบและไม่ตามแบบ	 

ประกอบด้วย	 (1)	 ปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดน	 (2)	 ปัญหาความไม่ชัดเจน

ของแนวเขตแดน	 (3)	 ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	 (3)	 ปัญหาการค้า 

อาวุธสงคราม	 (4)	 ปัญหาการก�าหนดสถานะบุคคล	 (5)	 ปัญหายาเสพติด	 

(6)	ปัญหาแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย	(7)	ปัญหาการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน	(8)	ปัญหาความขัดแย้งในสังคม	

(9)	 ปัญหา	 สาธารณภัยขนาดใหญ่	 (10)	 โรคระบาดตามแนวชายแดน	 และ	 

(11)	 ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 ซึ่งปัญหาดังกล่าว 

ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของคนและชุมชนในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดน	 ในขณะทีห่ลายปัญหาได้ขยายตวัเข้าสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชัน้ในอย่างต่อเนือ่ง2 

โดยแบ่งออกเป็นภยัคกุคามความมัน่คงตามแบบและไม่ตามแบบ	มรีายละเอยีด	ดงันี้

  2.1.1 ปัญหำและภัยคุกคำมตำมแบบ (Traditional Threats)  

ยังคงมีปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้น	 และด�ารงอยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งจะส่งผลกระทบ 

ต่อไปในอนาคต	ได้แก่

1 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2556 - 2560.	 ส�านักงานสภาความม่ันคง 
แห่งชาติ.	หน้า	8		
2 ผนวก 3 สถำนกำรณ์ ปัญหำ และ ภัยควำมมั่นคง (พ.ศ. 2556 - 2560).	ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2556	-	2560).	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	หน้า	47-51

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   (1) ปัญหำกำรสูร้บตำมแนวชำยแดน ซ่ึงมท้ัีงการสู้รบด้วยกอง

ก�าลังติดอาวุธบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา	 และไทย-เมียนมา	 และการสู้รบใน

ประเทศรอบบ้านท่ีท�าให้เกิดปัญหาท่ีส�าคัญตามมา	 ซ่ึงกลายเป็นปัญหาส่งผลก

ระทบต่อการพัฒนาประเทศและการรักษาความมั่นคงของไทย	 เช่น	 กลุ่มผู้หนี

ภัยจากการสู้รบในเมียนมา	 ซึ่งอพยพข้ามแดนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตไทยที่ศูนย์

พักพิงชั่วคราวบริเวณจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา	 รวม	 9	 แห่ง	 จ�านวนกว่า	

100,000	คน	และการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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ชาติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของคนและชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ในขณะ
ท่ีหลายปัญหาได้ขยายตัวเข้าสู่พื้นท่ีจังหวัดช้ันในอย่างต่อเนื่อง2 โดยแบ่งออกเป็นภัยคุกคามความมั่นคงตามแบบ
และไม่ตามแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1.1 ปัญหาและภัยคุกคามตามแบบ (Traditional Threats) ยังคงมีปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้น 
และด ารงอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต ได้แก่ 

(1) ปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดน ซึ่งมีท้ังการสู้รบด้วยกองก าลังติดอาวุธบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-เมียนมา และการสู้รบในประเทศรอบบ้านท่ีท าให้เกิดปัญหาท่ีส าคัญตามมา ซึ่ง
กลายเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการรักษาความมั่นคงของไทย เช่น กลุ่มผู้หนีภัยจากการ
สู้รบในเมียนมา ซึ่งอพยพข้ามแดนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตไทยท่ีศูนย์พักพิงช่ัวคราวบริเวณจังหวัดชายแดนไทย -
เมียนมา รวม 9 แห่ง จ านวนกว่า 100,000 คน และการเคล่ือนไหวของชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา  

 

 
 
ภาพที่ 2 การสู้รบตามแนวชายแดนและการลักลอบค้าอาวุธสงครามตามแนวชายแดน 
 

(2) ปัญหาการลักลอบค้าอาวุธสงคราม แม้ว่าการค้าขายอาวุธสงครามตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา ล าเลียงผ่านไปยังชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อส่งให้กับชนกลุ่มน้อยจะมีจ านวนลดลง แต่ใน
ขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการอาวุธ
สงครามท่ีอาจน ามาใช้ในการคุ้มกันขบวนการลักลอบล าเลียงยาเสพติด นอกจากนี้ ยังตรวจพบการลักลอบน า
อาวุธสงครามเข้ามาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางเรือสินค้าต่างชาติท่ีเข้ามารับส่งสินค้า ตลอดจนมีการ
ลักลอบน าเข้าผ่านช่องทางตามภูมิประเทศทางบกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย จึงจ าเป็นต้องเฝ้าติดตามระวัง
ป้องกันต่อไป  

(3) ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน ประกอบด้วย (1) เขตแดนทางบก ทางด้าน
เมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว ซึ่งท าให้เกิดการเผชิญหน้าด้วยก าลังทหารในพื้นท่ีบางจุด เช่น พื้นท่ีชายแดน
ไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร เป็นต้น รวมท้ังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นท่ีการค้า
ชายแดนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรท่ีสามารถพัฒนาพื้นท่ีได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีจุดผ่อนปรนการค้า 
และจุดผ่านแดนช่ัวคราวอีกหลายจุดท่ีรอการจัดระเบียบเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาส 
                                                             
2 ผนวก 3 สถานการณ์ ปัญหา และ ภัยความมั่นคง (พ.ศ. 2556 - 2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556 - 
2560). ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ. หน้า 47-51 

	 ภาพที่	 2	 การสู้รบตามแนวชายแดนและการลักลอบค้าอาวุธสงครามตาม

แนวชายแดน

   (2) ปัญหำกำรลกัลอบค้ำอำวธุสงครำม แม้ว่าการค้าขายอาวธุ

สงครามตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	ล�าเลียงผ่านไปยังชายแดนไทย-เมียนมา	

เพื่อส่งให้กับชนกลุ่มน้อยจะมีจ�านวนลดลง	 แต่ในขณะเดียวกันพบว่า	 กลุ่มผู้ค้า

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการอาวุธ

สงครามทีอ่าจน�ามาใช้ในการคุม้กนัขบวนการลกัลอบล�าเลยีงยาเสพตดิ	 นอกจากนี้	

ยังตรวจพบการลักลอบน�าอาวุธสงครามเข้ามาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผ่านทางเรือสินค้าต่างชาติที่เข้ามารับส่งสินค้า	 ตลอดจนมีการลักลอบน�าเข้า 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ผ่านช่องทางตามภูมิประเทศทางบกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย	 จึงจ�าเป็น

ต้องเฝ้าติดตามระวังป้องกันต่อไป	

   (3) ปัญหำควำมไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน	 ประกอบด้วย	 

(1)	 เขตแดนทางบก	 ทางด้านเมียนมา	 กัมพูชา	 และ	 สปป.ลาว	 ซ่ึงท�าให้เกิด 

การเผชิญหน้าด้วยก�าลังทหารในพ้ืนที่บางจุด	 เช่น	 พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา	

บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร	 เป็นต้น	 รวมทั้งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ

พัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ได้

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	โดยมีจุดผ่อนปรนการค้า	และจุดผ่านแดนชั่วคราว

อีกหลายจุดที่รอการจัดระเบียบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 

และโอกาส	 และด�าเนินการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ให้สอดคล้อง 

กับแผนป้องกันประเทศ	 (2)	 เขตแดนทางน�้า	 ท่ียังมีความไม่ชัดเจนท้ังในส่วน 

ที่เป็นเกาะแก่งตาล�าน�้า	 เช่น	 ล�าน�้าโขง	 สาละวิน	 และล�าน�้ากระบุรี	 และส่วน 

ที่เป็นเขตทะเลและยังมีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนกันหลายจุด	 เช่น	 ทะเลอันดามัน	 

และอ่าวไทย	 ซึ่งท�าให้เป็นข้อพิพาทเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน 

และการแย่งชงิทรพัยากรทางทะเลในหลายพืน้ที	่ส่งผลให้ประเทศไทยขาดโอกาส

ในการพฒันาด้านต่างๆ	และกระทบต่อการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

   (4) ปัญหำกำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมือง ซึ่งมีทั้งสาเหต ุ

จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ	ปัจจุบันมี	3	กลุ่มส�าคัญ	ได้แก่	

	 		 	 	 -	 กลุม่ผูห้ลบหนเีข้าเมอืงกลุม่ชาวโรฮงิญา	 จากรฐัอะระกัน	

(รัฐยะไข่)	 ประเทศเมียนมา	ที่อพยพมาทางทะเลอันดามันและลักลอบเข้าเมือง

ไทยบริเวณจังหวัดชายทะเลฝั่งอันดามัน	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 -	 กลุม่ผูห้ลบหน	ีเข้าเมอืงชาวศรีลังกา	ซ่ึงมกีลุ่มขบวนการ

ใช้ประเทศไทยเป็นสถานทีต่ดิต่อลกัลอบน�าชาวศรลีงักาไปประเทศทีส่าม	โดยใช้

สายการบินพาณิชย์น�าคนมาพักรอที่ประเทศไทย	 จากนั้น	 จึงเคล่ือนย้าย 

ทางรถยนต์ต่อไปทางภาคใต้เพื่อ	ลงเรือเดินทางไปยังประเทศปลายทาง	

	 	 	 	 -	 กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มชาวเกาหลีเหนือ	 ที่อพยพ

ลกัลอบเข้าเมอืงไทยผ่านทางชายแดนไทย-เมยีนมา	และชายแดนไทย-	สปป.ลาว

   (5)  ปัญหำกำรก�ำหนดสถำนะบุคคล	 พบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่มี

สถานะบคุคลชดัเจนอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่ามแนวชายแดนไทยหลายกลุ่ม	ส่วนใหญ่

อยูภ่าคเหนือบรเิวณชายแดนไทย-เมยีนมา	ซึง่สบืเนือ่งมากจากการลกัลอบอพยพ

จากประเทศรอบบ้านเข้ามาอยู่อาศัยกับญาติในชุมชนและหมู่บ้านชายแดน 

ของไทยเพิ่มขึ้น	 รวมท้ังมีเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มอาศัยช่องว่าง 

ของกฎ	 ระเบียบทุจริตในหน้าที่	 โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อช่วย 

ให้ผู้ที่ไม่มีสถานะบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้อง	ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ต่อความมั่นคง	ของชาติ

  2.1.2 ปัญหำและภัยคกุคำมควำมม่ันคงไม่ตำมแบบ (Non-Traditional 

Threats) พบว่ามีความส�าคัญที่เป็นปัญหาในเชิงพื้นที่	ประกอบด้วย

   (1) ปัญหำยำเสพติด	 ที่มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นเป็นลักษณะ

ขบวนการ	 หรือองค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศรอบบ้าน	 รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวทั้งในพื้นที ่

เขตเมืองและชนบทป่าเขา	 เพื่อลักลอบผลิต/น�าเข้าสิ่งเสพติด	 ขนย้ายข้ามแดน	

และกระจายแพร่ระบาด	ไปในหลายพื้นที่	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   (2)  ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย ที่บางส่วนได้รับการ

ผ่อนผันให้ท�างานในพื้นที่หลายจังหวัด	 ขณะที่ยังมีอีกจ�านวนมากที่ลักลอบ 

ท�างานขายแรงงานกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ	 แต่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการ 

ที่สามารถควบคุมปัญหาผลกระทบส�าคัญที่เกิดขึ้นตามมาได้	 โดยเฉพาะปัญหา

เด็กเกิดใหม่ในประเทศไทย	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 ปัญหาการปฏิบัติตาม

กฎหมาย	 และกฎระเบียบชุมชน	 สังคม	 ปัญหาอาชญากรรม	 และปัญหาสิทธิ

มนุษยชน

   (3) ปัญหำกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ทีส่่งผลกระทบในเรือ่งเขตแดน	และระบบนเิวศน์	 เช่น	การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า	

การบกุรกุพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารและการบกุรุกป่าชายเลน	ซ่ึงเกดิจากประชาชนทัว่ไป

และกลุ่มนายทุน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลายมิติ	 อาทิ	 ฤดูกาล 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงเพ่ิมข้ึน	

การเกษตรได้ผลผลิตไม่ยั่งยืน	และชีวิตไม่มั่นคง

   (4) ปัญหำสำธำรณภยัขนำดใหญ่	การเกดิอทุกภยั	และวาตภยั

ขนาดใหญ่	 หรือภัยแล้งและภัยหนาวที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในหลายพ้ืนที่	 และไม่อาจคาดการณ์สภาพท่ีจะเกิดข้ึนและผลท่ีตามมาได้ง่าย

เหมือนในอดีต	รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยขนาดใหญ่และมีระดับความรุนแรง

เพิ่มมากขึ้น	

   (5) ปัญหำโรคระบำด	ทั้งโรคที่เป็นเกิดใหม่และโรคติดเชื้อเก่า

ที่หวนกลับมาอีก	 สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อที่รุนแรง	 เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิของโลก	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และพฤติกรรมของคน	 

รวมทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีและการคมนาคมขนส่ง	โดยกลุม่โรคตดิต่อใหม่

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ทีพ่บในไทยและประเทศรอบบ้านและมโีอกาสระบาดสงู	ได้แก่	ไข้หวดันก	ไข้กาฬ

หลังแอ่น	 กาฬโรค	 โรคมือเท้าปาก	 และไข้สมองอักเสบ	 ซึ่งหากเกิดการระบาด

รุนแรงย่อมส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 ความมั่นคงทางสังคม	 และ

เสถียรภาพของประเทศ	

   (6) ปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ แม้ว่า

ไทยจะมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาและความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุของ 

การก่อการร้ายระหว่างประเทศ	แต่ก็ได้รบัผลจากความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้	เนือ่งจาก

การมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่เป็นเป้าหมายการก่อการร้าย	 

รวมทั้งมีชุมชนและมีผลประโยชน์ของประเทศเป้าหมายอยู่ในประเทศไทย	 

ซึง่เป็นสิง่จูงใจสาคญัทีเ่ชือ่มโยงให้กลุม่ก่อการร้ายระหว่างประเทศเข้ามาปฏบิตักิาร

ในประเทศไทย	สาหรับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ	เช่น	การค้ามนุษย์	การค้ายา

เสพติด	 การพนันผิดกฎหมาย	 การโจรกรรม	 การปลอมแปลงเอกสารเดินทาง	 

การละเมิดลิขสิทธิ์	 ตลอดจนอาชญากรรมทางธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ	 รวมถึง

อาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์	 ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	

	 ทั้งนี้	 พื้นที่บริเวณชายแดนปัจจุบันมีลักษณะเป็น	 “พื้นที่เปิด”	 มากขึ้น	 

ซึง่พืน้ทีช่ายแดนบางจดุ	มกีารพฒันาโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านการค้าชายแดน

ระหว่าง	 2	 ประเทศ	 ในกรณีของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ 

เพื่อนบ้านหลายประเทศ	 และพบว่ามีการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดน	 

แต่ในขณะเดียวกันพื้นท่ีชายแดนบางจุด	 ก็ยังมีปัญหาเร่ืองเส้นเขตแดนที่ยังไม่

ชดัเจน	และมคีวามเสีย่งในการเกดิภยัคกุคามไม่ตามแบบ	ทีส่ามารถส่งผลกระทบ 

เข้าสู ่พื้นที่ตอนในของประเทศได้หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 ขอบเขตการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือความมั่นคงตามแนว

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก14

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



ชายแดนจะต้องบริหารจัดการควบคู่กันไป	ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และ

ความมั่นคง	 เพื่อใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ให้อ�านวยประโยชน์

ต่อการรักษาความมั่นคงของชาติได้มากที่สุดอย่างจริงจัง	 ซ่ึงจากสถานการณ ์

ด้านความมั่นคงดังกล่าว	 พบว่าประเทศไทย	 รวมทั้งบริเวณพื้นที่ชายแดน 

ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังมีภัยคุกคามทั้งตามแบบและภัยคุกคาม 

ไม่ตามแบบเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 

จะต้องด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันภัยที่จะส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงของชาติ		

 

	 นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องที่น�ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา	 ได้แก	่

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2558	 -	 2564)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	 (พ.ศ.	 2556	 -	 2560)	 และแผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.2559-2564)	

  2.2.1 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 

	 		 	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 เป็นนโยบายระดับชาติท่ีก�าหนด

ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ	 7	 ปี 

โดยได ้ประเมินสภาวะแวดล ้อมทางภูมิรัฐศาสตร ์ 	 สถานการณ์	 และ 

ความเปล่ียนแปลงของบริบทความมั่นคง	 น�าไปสู ่การก�าหนดทิศทางหลัก 

ในการด�าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความม่ันคงของประเทศ	 

โดยนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2558	 -	 2564	 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ 

ไว้ทั้งสิ้น	9	ประการ	คือ	

	 	 	 (1)	 เพือ่ส่งเสรมิและรกัษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธปิไตย

2.2 นโยบ�ยคว�มมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

	 	 	 (2)	 เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี	

และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	

	 	 	 (3)	 เพื่อส ่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง	 

ความเป็นธรรม	และความสมานฉันท์ในชาติ	 เพื่อลดการเผชิญหน้า	และการใช้

ความรุนแรงในทุกรูปแบบ	

	 	 	 (4)	 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย	 ปราศจาก

เงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง	

	 	 	 (5)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ	 และส่งเสริมบทบาทและ

ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน	ในการ	รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบ

กับความมั่นคง	

	 	 	 (6)	 เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	

พลงังาน	และอาหาร	มคีวามมัน่คง	ความยัง่ยนืและมคีวามสมดลุกบัการขยายตวั 

ของการพฒันาประเทศ	รวมถงึลดความเสีย่งจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวตัน์	

	 	 	 (7)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการ

เผชิญกับภาวะสงคราม	 และวิกฤติการณ์ความม่ันคงอย่างมีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพ	

	 	 	 (8)	 เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพของกองทัพในการป้องกนัประเทศ	

สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม	 และสามารถผนึกก�าลังของกองทัพกับ 

ทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ	

	 	 	 (9)	 เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการ 

อยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน	กลุ่ม	ประเทศอาเซียน	ประชาคมโลก	บนพื้นฐาน

ของการรักษาผลประโยชน์และการด�ารงเกียรติภูมิของชาติ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 ทัง้น้ี	นโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2558	-	2564	ได้ก�าหนด

ล�าดับความส�าคัญโดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็น

แก่นหลักของชาติ	ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ	 และภูมิคุ ้มกันของชาติในภาพรวมเป็นส�าคัญ	 

โดยก�าหนดความส�าคญัเป็นสองส่วน	คอื	ส่วนที	่1	นโยบายเสรมิสร้างความม่ันคง

ที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 และส่วนที่	 2	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 

ทัง้นี	้ในด้านการบรหิารจดัการชายแดนถูกระบไุว้ในส่วนท่ี	2	นโยบายความมัน่คง

แห่งชาติทั่วไป	คือ	นโยบายที่	4	นโยบายที่	7	และนโยบายที่	16	ดังนี้

   นโยบำยที ่4 จดัระบบกำรบรหิำรจดักำรชำยแดนเพือ่ป้องกนั

และแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน3  

	 	 	 1)	 เสริมสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง	

และกระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน	

เช่น	การลักลอบเข้าเมือง	ปัญหาแรงงาน	ข้ามชาติ	การก่อการร้าย	การค้าสิ่งของ

ผิดกฎหมาย/	 การค้ามนุษย์	 โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง	 รวมถึงร่วมมือ 

กับประเทศเพื่อนบ ้านในการพัฒนาและเสริมสร ้างความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ีชายแดน	โดยเฉพาะการไม่น�าประเดน็เส้น	เขตแดนมาเป็น

อุปสรรคในการพัฒนาและเสริมสร้างความเจริญเติบโตร่วมกัน	 บนพื้นฐาน 

การรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคง 

ของชาติ	

	 	 	 2)	 ปรับปรุงกลไก	 และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง	

การติดตาม	ตรวจสอบ	การเข้า-ออก	การขออยู่ต่อในประเทศไทย	และพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ประสานร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลกับประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด	

3	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	-	2564.	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	หน้า	13	
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	 	 	 3)	 ส่งเสรมิการใช้มติทิางสงัคมและวฒันธรรม	ในการเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีทุกระดับกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และพัฒนาความเข้มแข็ง 

ของคน	ชุมชน	และพื้นที่ชายแดนร่วมกัน	

	 	 	 4)	 จดัระเบยีบการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนให้มศีกัยภาพทางด้าน

เศรษฐกิจ	 และการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าที่มีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจ

และสังคมกับมิติความมั่นคง	 และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการบริหาร

จัดการชายแดน	การพัฒนาด่านชายแดน	และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

   นโยบำยที ่7 จดัระบบป้องกนัและแก้ไขปัญหำผูห้ลบหนีเข้ำเมอืง4

	 	 	 1)	 ก�าหนดนโยบายต่อผู ้หลบหนีเข ้าเมือง	 โดยให้อาศัย 

อยู่ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมเพื่อรอการส่งกลับ	 ทั้งนี้	 โดยไม่ยินยอมให้ม ี

การเคลื่อนไหวใดๆ	ที่สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ	

	 	 	 2)	 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถ

ส่งกลบัประเทศต้นทาง	โดยเร่งรัด	การก�าหนดสถานะบคุคลทีชั่ดเจน	การก�าหนด

สิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่รัฐก�าหนด

  	 3)	 จัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
โดยค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์	ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษา
ความมั่นคงของชาติ	 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ	 อนุญาตให้มี 
การจ้างงานและน�าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบท่ีรัฐก�าหนดภายใต้ความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน	รวมถึงการให้ความเป็นธรรม	ความคุ้มครอง	ปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว	โดยยดึมัน่ในหลกันติธิรรม	หลกัสทิธมินษุยชน
ขั้นพื้นฐาน	และกติการะหว่างประเทศ

4	 เล่มเดียวกัน.	หน้า	15
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	 	 	 4)	 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
เพื่อจัดระเบียบการเข้าเมือง	 โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ิมกลไกความร่วมมือระหว่างกัน 
ในการตรวจสอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด	 และพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รู้เท่าทันกับพัฒนาการของการเข้าเมือง
โดยผดิกฎหมาย	ตลอดจนเพิม่มาตรการทาง	กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย
ที่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	
	 	 	 5)		 พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมือง
ให้มีความทันสมัย	 เป็นปัจจุบัน	 สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
   นโยบำยที ่16 เสรมิสร้ำงดลุยภำพในกำรด�ำเนนิควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงประเทศ5  
	 	 	 1)	 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	พัฒนาความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือระดับต่าง	ๆ 	เพื่อร่วม
กันแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ	

	 	 	 2)	 ส่งเสริมบรรยากาศที่น�าไปสู ่การส�ารวจและจัดท�าหลัก

เขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผล	 ในการ

ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนและ 

เส้นเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละด้านอย่างชัดเจน	 และรักษา

ความต่อเนื่องของคณะเจรจารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	 

โดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย	 การเพ่ิมมาตรการความปลอดภัย 

ในพื้นที่เสี่ยงจากการสู ้รบและกับระเบิด	 การเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน	ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	

5	 		เล่มเดียวกัน.	หน้า	21
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	 	 	 3)	 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความ 

เป็นจรงิทางประวตัศิาสตร์ของภมูภิาค	โดยเน้นทีค่วามเชือ่มโยงใกล้ชดิกนัในมติิ

ทางวัฒนธรรมและการอยู ่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน	 เพ่ือให้เกิดทัศนคติใน 

ทางสร้างสรรค์ของการเป็นมิตรประเทศ	 รวมถึงลดอคติและความหวาดระแวง

ระหว่างกนั	และการเสรมิสร้างความสมัพันธ์และความไว้วางใจระหว่างประชาชน	

โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ด�าเนินการในทุกระดับ	โดยเฉพาะ	ในระดับท้องถิ่น

และภาคประชาชน	 และให้ภาควิชาการและสถาบันด้านการวิจัยมีบทบาทน�า 

ในการเชือ่มโยงการศกึษา	ค้นคว้า	วจิยั	และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัประเทศเพือ่นบ้าน	

	 	 	 4)	 ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการด�าเนินความสัมพันธ ์

กับมหาอ�านาจและเป็นเครื่องมือสร้างดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทย 

กับมหาอ�านาจ	

	 	 	 5)	 สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็น 

รูปธรรมในการป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 ซึ่งเป็น 

ผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในประชาคมอาเซียน

	 	 	 6)	 ด�าเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการ 

ที่อาเซียนเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

มากขึ้น	แต่สามารถรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ส�าคัญไว้ได้	

	 	 	 7)	 เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคม

การเมืองและความมัน่คงอาเซยีน	 ในการเสรมิสร้างศกัยภาพของบคุลากรภาครัฐ	

พัฒนากฎระเบียบ	ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	ให้ไทยมีความพร้อมในการ

จัดการผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอ�านวยความสะดวกให้มีการติดต่อ 

เชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน	พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติ

ที่ดีต่อการเป็นประชาคมอาเซียน	 ประเทศสมาชิกอาเซียน	 และด�าเนินการ 

อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความคุ้นเคย	ความเข้าใจ	และความรู้สึกเป็นมิตร

กับประเทศเพื่อนบ้าน
กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก20

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 	 8)	 รกัษาดลุยภาพในการด�าเนนิความสมัพนัธ์กับนานาประเทศ	

โดยมีจุดยืนและท่าทีที่เหมาะสม	 ที่เอื้อต่อการแสวงประโยชน์ร่วมของไทย 

กับประเทศต่างๆ	 และไม่ให้ตกอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดของการแข่งขัน

อทิธพิลหรอืการรกัษาผลประโยชน์ท่ีขดัแย้งกนัของมหาอ�านาจ	รวมถึงสนบัสนนุ

การเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน	์ 

และเกียรติภูมิของประเทศ	

	 	 	 9)	 เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ลด

ความหวาดระแวงควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	 ในการส่งเสริม

บทบาทของไทยด้านความมัน่คงระหว่างประเทศและใช้กลไกทัง้ในระดบัภมูภิาค

และระหว่างประเทศ	 ให้เอื้อต่อการสร้างดุลยภาพและการรักษาผลประโยชน์

ของชาติ

	 	 	 	 นอกจากนี้	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ยังได้ก�าหนดให้มี
หน่วยรบัผดิชอบในทกุนโยบาย	ทัง้หน่วยรบัผดิชอบหลกัและหน่วย	 รบัผดิชอบร่วม	
โดยก�าหนดให้นโยบายแต่ละเรื่องมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าภาพ 
บูรณาการนโยบาย	 หนึ่งหน่วยงาน	 ยกเว้นกรณีที่สาระส�าคัญของนโยบาย 
มีลักษณะภารกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนให้พิจารณาตามความเหมาะสม	 
และก�าหนดให้มหีน่วยรบัผดิชอบหลกัตามแนวนโยบายย่อยทกุข้อ	เพือ่สนบัสนุน
การด�าเนนิการของเจ้าภาพบรูณาการนโยบาย	เนือ่งจากสาระส�าคญัของนโยบาย
อาจมีประเดน็ด�าเนนิการทีส่�าคญัในหลายด้านทีแ่ตกต่างกนั	เพือ่ให้การขบัเคลือ่น
นโยบายมีหน่วยรับผิดชอบอย่างครบถ้วนในทุกแนวนโยบาย	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
ดังตารางที่	1	
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ตำรำงที่ 1 แบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยร่วม/ องค์กรเครือข่ำย 
และควำมเชื่อมโยงกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง6 

6	 เล่มเดียวกัน.	หน้า	31-46
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ของการแข่งขันอิทธิพลหรือการรักษาผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกันของมหาอ านาจ รวมถึงสนับสนุนการเข้าเป็นภาคี
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ และเกียรติภูมิของประเทศ  

9) เสริมสร้างปัจจัยท่ีเกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีลดความหวาดระแวงควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ ในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและใช้กลไกท้ัง
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ให้เอื้อต่อการสร้างดุลยภาพและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

นอกจากนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยังได้ก าหนดให้มีหน่วยรับผิดชอบในทุกนโยบาย 
ท้ังหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วย รับผิดชอบร่วม โดยก าหนดให้นโยบายแต่ละเรื่องมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ท่ีเป็นเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย หนึ่งหน่วยงาน ยกเว้นกรณีท่ีสาระส าคัญของนโยบายมีลักษณะภารกิจท่ี
แตกต่างกันอย่างชัดเจนให้พิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนดให้มีหน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบาย
ย่อยทุกข้อ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย เนื่องจากสาระส าคัญของนโยบายอาจมี
ประเด็นด าเนินการท่ีส าคัญในหลายด้านท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายมีหน่วยรับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วนในทุกแนวนโยบาย ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 แบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยร่วม/ องค์กรเครือข่าย และความเชื่อมโยงกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่เก่ียวข้อง6 

 

วัตถุประสงค์ นโยบาย 

หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยหลัก 
หน่วยร่วม/ 

องค์กร
เครือข่าย 

5. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
ส่งเสริมบทบาท
และความ
เข้มแข็งของทุก
ภาคส่วน ในการ 
รับมือกับภัย
คุกคามทุก
รูปแบบที่
กระทบกับความ
มั่นคง 

นโยบายที่  4 จัดระบบการบริหารจัดการ
ชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม
พรมแดน   

สมช.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ความมั่นคง ของไทย
ต่อประเทศเพ่ือน บ้าน 
พ.ศ. ...  
- ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพ่ือ เสริมความ
มั่นคงของชาติ พ.ศ. 
2556 - 2560 
- ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 4 ปี พ.ศ. 
2558 - 2561  

1) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง  

กห. กต. มท. 
สมช. ตร. 

2) ปรับปรุงกลไก และพัฒนาศักยภาพการตรวจ
คนเข้าเมือง  

ตร. (ตม.) กต. กค. (ศก.) 
มท. ทก. 

3) ส่งเสริมการใช้มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทุกระดับกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

มท. วธ. ศธ. 
สศช. 

4) จัดระเบียบการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้มี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นประตู
เชื่ อมโยงการค้ าที่ มีความสมดุลทั้ ง ในมิ ติ
เศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง  

สมช. กห. กต. กค. 
กษ. มท. 
พณ. สศช. 
ตร. 

 

                                                             
6 เล่มเดียวกัน. หน้า 31-46 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก22

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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วัตถุประสงค์ นโยบาย 

หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยหลัก 
หน่วยร่วม/ 

องค์กร
เครือข่าย 

 นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง    

สมช.  - ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา 
ผู้หลบหนีเ ข้าเมืองทั้ ง
ระบบ 1) ก าหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง  สมช. กห. กต. มท. 

ตร. กอ.รมน. 
2) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและ
ยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง  

มท. กห. กต. คค. 
พม. ยธ. รง. 
สธ. ศธ. 

3) จัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองโดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษา
ความมั่นคงของชาติ  
 

รง. กต. กห.  
กษ. (กปม.) 
คค. (จท.) 
พม. มท. 
(ปค.) ยธ.สธ. 
สศช. ตร. 

4) ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการเข้าเมือง  

ตร. (ตม.) มท. รง. สธ. 
ศธ. 

 

5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้
หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มท. ตร. 
(ตม.) 

ทก. รง. สธ. 
ศธ. 

 

9. เพ่ือส่งเสริม
สภาวะแวดล้อม
ที่สร้างสรรค์และ
สันติในการอยู่
ร่วมกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน กลุ่ม 
ประเทศอาเซียน 
ประชาคมโลก 
บนพ้ืนฐานของ
การรักษาผล 
ประโยชน์และ
การด ารงเกียรติ- 
ภูมิของชาติ 

นโยบายที่  16 เสริมสร้างดุลยภาพในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กต.  - ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ต่างประเทศ 4 ปี พ.ศ. 
2558-2561 
- (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความ
มั่ น ค ง ข อ ง ไ ท ย  ต่ อ
ประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ... 

1) เสริมสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจและป้องกัน
ความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

กต. ก ห .  ม ท . 
สมช. 

2) ส่งเสริมบรรยากาศที่น าไปสู่การส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเล
กับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุผล   

กต. กห. มท. สมช. 

3)  ส่ ง เสริ มก ารแลก เปลี่ ยน เรี ยนรู้ ทา ง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ท า ง
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค โดยเน้นที่ความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและ
การอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน  

กต.  
 

กห. มท. วธ. 
ศ ธ .  ก ป ส . 
สมช. 
วช. สกว. 

 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 23

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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วัตถุประสงค์ นโยบาย 

หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยหลัก 
หน่วยร่วม/ 

องค์กร
เครือข่าย 

 4) ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการด าเนิน
ความสัมพันธ์กบั มหาอ านาจ และเป็น 
เครื่องมือสร้างดุลยภาพทางความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับมหาอ านาจ 

กต.  
 

กห. สมช.  
 

- ยุทธศาสตร์ด้านความ 
มั่นคงต่อประชาคม
การเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 
- แผนการด าเนินการ
เตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้ง
ระบบ 
  
- (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

 5) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือ
กันอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

กต. กห .  ส ม ช . 
ตร. 

  
 
6) ด าเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการที่อาเซียนเป็นองค์กรที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
มากข้ึน  

กต. กห. สมช. 

 7) เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการ
จัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน  

กห. ก ต .  ม ท . 
สมช. 
ต ร .  ส ศ ช . 
วท. 
(ปส.) 

8) รักษาดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์กับ
นานาประเทศ โดยมีจุดยืนและท่าทีที่เหมาะสม  

กต. ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง 

- (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของไทยต่อประเทศ
มหาอ านาจ.... 9) เสริมสร้างปัจจัยที่เก้ือหนุนและสร้างสภาวะ

แวดล้อมที่ลดความหวาดระแวงควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจ 

กต. กห. สมช. 
ทุ ก ส่ ว น
ราชการ 

 
2.2.2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2556 – 25607  

 สืบเนื่องจากแนวคิดในช่วง พ.ศ.2517-2518 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เล็งเห็นว่า
ควรมีการน าหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของฝ่ายพลเรือน เข้ามาสนับสนุนภารกิจของทหาร โดยเฉพาะการ
ช่วงชิงพื้นท่ีและประชาชนในชนบทท่ีมีปัญหาความมั่นคงรุนแรงจากภัยคุกคามภายนอกประเทศ เป็นการ
ประสานแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจัดท าเป็น
แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 4-9 และได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2545-2547) ขึ้น จึงได้น าการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
                                                             
7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสร้างความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2556 – 2560. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  2.2.2 ยทุธศำสตร์เสรมิสร้ำงควำมมัน่คงแห่งชำต ิพ.ศ.2556 – 25607  

	 	 	 สืบเนื่องจากแนวคิดในช่วง	 พ.ศ.2517-2518	 สภาความมั่นคง

แห่งชาติ	 (สมช.)	 เล็งเห็นว่าควรมีการน�าหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 ของ 

ฝ่ายพลเรือน	 เข้ามาสนับสนุนภารกิจของทหาร	 โดยเฉพาะการช่วงชิงพื้นที่และ

7 ยทุธศำสตร์เสรมิสร้ำงสร้ำงควำมมัน่คงแห่งชำต ิพ.ศ.2556 – 2560. ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก24

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



ประชาชนในชนบททีม่ปัีญหาความมัน่คงรนุแรงจากภัยคกุคามภายนอกประเทศ	

เป็นการประสานแผนพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 โดยจัดท�าเป็นแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาต	ิ 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4-9	 และได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	 (พ.ศ.2545-2547)	 ขึ้น	 จึงได้น�าการพัฒนา 

เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ	 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	 9	 (พ.ศ.2545-2549)	 เป็นการด�าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 

ความม่ันคงชายแดน	 และขยายห้วงเวลาให้ครอบคลุมถึงปี	 พ.ศ.2549	 

เมื่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	(พ.ศ.2545-2549)	ได้สิ้นสุดห้วงระยะเวลา	

คณะรัฐมนตรีฯ	 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	

(พ.ศ.2550-2554)	และให้กองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	

(กอ.รมน.)	รบัไปอ�านวยการและประสานการด�าเนนิงานกบัหน่วยงานทัง้ในระดับ

กระทรวงและระดับพื้นที่	 ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด	 และจังหวัดชายฝั่งทะเลและ

เกาะแก่ง	 โดยใช้กลไกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม

ความมัน่คงของชาต	ิพ.ศ.2547	รวมทัง้ได้พจิารณาเหน็ว่าสถานการณ์ปัญหาและ

ภยัคกุคามความม่ันคงในปัจจบุนัเป็นปัญหาความมัน่คงตามแบบและปัญหาความ

มัน่คงไม่ตามแบบทีม่คีวามซบัซ้อนและหลากหลายทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คง

ของประชาชนและประเทศโดยรวม	ซึง่เกดิข้ึนครอบคลุมพืน้ทีท่กุจงัหวดัทัง้พืน้ที่

จังหวัดชายแดน	 จังหวัดชายฝั ่งทะเล	 และพื้นที่จังหวัดชั้นใน	 จึงให้จัดท�า	

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ”	 เพื่อใช้แทนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงชายแดนเดิมดังกล่าวเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.2556	–	2560	

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้	คือ	“คน ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และพื้นที่มีความพร้อมเผชิญ

ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศ 

รอบบ้านอย่างยั่งยืน”	 โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

รวม	77	จังหวัด	แบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	ประกอบด้วย	(1)	พื้นที่จังหวัดชั้นใน	

(2)	พื้นที่จังหวัดชายแดน	และ	(3)	พื้นที่ชายฝั่งทะเล	ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีจุดเน้น

การให้ความส�าคัญแตกต่างตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่	

ทัง้นี	้ในส่วนของพืน้ทีเ่ป้าหมายของจงัหวดัชายแดน	ได้มกีารก�าหนดไว้ชายแดน

ประเทศไทย	 จ�านวน	 32	 จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 

ทั้ง	4	ประเทศ	ได้แก่	เมียนมา	สปป.ลาว	กัมพูชา	และมาเลเซีย	ดังตารางที่	2	

ตำรำงที่ 2 ชำยแดนประเทศไทยที่อยู่ติดกับชำยแดนของประเทศเพื่อนบ้ำน

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน และขยายห้วงเวลาให้ครอบคลุมถึงปี พ.ศ.2549 เมื่อยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ชายแดน (พ.ศ.2545-2549) ได้ส้ินสุดห้วงระยะเวลา คณะรัฐมนตรีฯ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550-2554) และให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
รับไปอ านวยการและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท้ังในระดับกระทรวงและระดับพื้นท่ี ครอบคลุมพื้นท่ี
จังหวัด และจังหวัดชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง โดยใช้กลไกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2547 รวมท้ังได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงใน
ปัจจุบันเป็นปัญหาความมั่นคงตามแบบและปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายท่ี
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศโดยรวม ซึ่งเกิดขึ้นครอบคุลมพื้นท่ีทุกจังหวัดท้ังพื้นท่ี
จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝ่ังทะเล และพื้นท่ีจังหวัดช้ันใน จึงให้จัดท า “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ” เพื่อใช้แทนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนเดิมดังกล่าวเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2556 – 2560 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ 
“คน ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และพื้นท่ีมีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมท้ังสามารถพัฒนา
ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน” โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศรวม 77 จังหวัด แบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) พื้นท่ีจังหวัดช้ันใน (2) พื้นท่ีจังหวัดชายแดน และ (3) พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีมีจุดเน้นการให้ความส าคัญแตกต่างตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นท่ี ท้ังนี้ ใน
ส่วนของพื้นท่ีเป้าหมายของจังหวัดชายแดน ได้มีการก าหนดไว้ชายแดนประเทศไทย จ านวน 32 จังหวัดท่ีอยู่ติด
กับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านท้ัง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ดังตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 ชายแดนประเทศไทยที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 

 
พื้นที่จังหวัด ประเทศที่ชายแดนติดต่อ จังหวัด 

จังหวัดชายแดน  
- 32 จังหวัด 129 อ าเภอ 
368 ต าบล 3601 หมู่บ้าน  
- ประชากร รวม 
24,731,806 คน 

- ชายแดน ไทย –เมียนมา  
- ประมาณ 2,401 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด 

เชียงราย เชียงใหม ่แม่ฮ่องสอน ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุร ีเพชรบุร ี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง 

- ชายแดน ไทย – สปป.ลาว  
- ประมาณ 1,810 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที ่12 จังหวัด  

เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี  

ชายแดน ไทย – กัมพูชา  
- ประมาณ 798 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร ์
สระแก้ว จันทบุรี และตราด 

- ชายแดน ไทย- มาเลเซีย  
- ประมาณ 647 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด  
- เป็นจังหวัดมีพ้ืนที่ติด แนวเขตแดนมาเลเซีย รวม 4 
จังหวัด  

สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และเป็น
จังหวัดไม่ติดแนวเขตแดน 1 จังหวัด คือ 
ปัตตานี 

 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 ยุทธศาสตร์ด�าเนินงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสร้างความมั่นคง

แห่งชาติ	 พ.ศ.2556	 –	 2560	 ท่ีส�าคัญมี	 6	 ยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วย	 (1)	

ยุทธศาสตร์ผนึกก�าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน	ชุมชน	และ

พื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน	 (2)	ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบ

พื้นที่ชายแดน	(3)	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา 

ท้องถ่ิน	 และการจัดการโดยสันติวิธี	 (4)	 ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและ 

องค์ความรู ้ด้านความมั่นคง	 (5)	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้าน 

ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และ	 (6)	 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมี

เอกภาพและประสิทธิภาพ	รายละเอียด	ดังนี้

   (1) ยุทธศำสตร์ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและ

ภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และ พื้นที่เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน 

	 	 	 	 (1.1)		เสรมิสร้างให้คนและชมุชนมจิีตสานึกด้านความมัน่คง

และมีศักยภาพตลอดจนภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน	 โดยสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และ	 

เสริมสร้างการพัฒนาคน	ชมุชน	หมูบ้่าน	บนพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมให้กบัผูน้�า

ชุมชนและหมู่บ้าน	 ผู้น�ากลุ่ม/องค์กรชุมชน	 สภาองค์กรชุมชน	 และองค์กร 

ภาคประชาสังคม	รวมทั้งผู้น�าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	เพื่อสร้าง

ผูน้�าชมุชนด้านความมัน่คง	ตลอดจนประชาชนทัว่ไปในพ้ืนทีจั่งหวดัชัน้ใน	จังหวดั

ชายแดน	 และจังหวัดชายฝั่งทะเล	 ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 (1.2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพื้นที่	 โดยเฉพาะเวที 

การจัดท�าแผนระดับชุมชน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 เพ่ือสร้างความ 

ตระหนักรู้ของประชาชนถึงมิติปัญหาด้านความมั่นคงที่กระทบต่อตนเองและ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



ชุมชน	รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมก�าหนดแนวทาง	การพัฒนา	การป้องกัน	

และการแก้ไขปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คง	เพือ่เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัระดบั

ประชาชนและชุมชน	

	 	 	 	 (1.3)	 ส่งเสรมิให้คนและชุมชนในพ้ืนท่ีชายแดน	พ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลและเกาะแก่ง	 สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น	 รวมทั้ง

ส่งเสรมิให้คนบริเวณพืน้ท่ีชายแดนเรยีนรูภ้าษาของประเทศเพือ่นบ้าน	นอกจาก

นี้	 ให้พัฒนาความรู้และทักษะต�ารวจตระเวนชายแดนเพื่อให้เป็นครูสอนเด็ก 

และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนและพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือเสริมเจ้าหน้าท่ีหลักทางการ

ศึกษา	 รวมถึงให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 

สร้างอาชีพ	และรายได้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขพื้นฐานเพื่อป้องกันโรคติดต่อชายแดน	 ตลอดจนเสริมสร้าง

ความมัน่คงของมนษุย์และการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน	รวมท้ังส่งเสริม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดน	 เพ่ือเตรียม

ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค	

	 	 	 	 (1.4)	 ส ่งเสริมและสนับสนุนให ้หน ่วยงานในจังหวัด 

มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	องค์กรพัฒนาเอกชน	และ	เครือข่ายองค์กร

ชุมชน	 ร่วมด�าเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	

	 	 	 	 (1.5)	 ส่งเสรมิความรู	้สร้างความเข้าใจ	และ	ประชาสัมพันธ์	

เพื่อป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ 

ต่อแนวเขตแดน	 และแสวงหาแนวทางลดเง่ือนไข	 ความขัดแย้งการแย่งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก28
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	 	 	 	 (1.6)	 พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	

และ	สร้างขวญัก�าลังใจ	ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม	โดยเฉพาะผู้ทีป่ฏิบติังานในระดับ

ต�าบล	อ�าเภอ	ในพื้นที่ห่างไกล	หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงชายแดนและทางทะเล	

	 	 	 	 (1.7)	 ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนว

พระราชด�าร	ิเพือ่เสรมิสร้าง	ความมัน่คงของคน	ชมุชน	และพ้ืนทีเ่ป้าหมายอย่าง

ยั่งยืน	 ได้แก่	 โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	 โครงการ

หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม

แนวพระราชด�าริ

   (2) ยุทธศำสตร์กำรจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่

ชำยแดน 

	 	 	 	 (2.1)	 ด�าเนินการจัดท�าแผนการจัดระบบป้องกันเพื่อ 

จัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน	 ให้ครอบคลุมพื้นที่ทางบกและทางทะเลที่สอดคล้อง

กับแผนป้องกันประเทศ	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและความ 

เป็นมติรของประชาชนชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

	 	 	 	 (2.2)	 ด�าเนินการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบ

หมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน	จังหวัดชายฝั่งทะเล

รวมทั้งเกาะแก่ง	และจังหวัดชั้นใน

	 	 	 	 (2.3)	 เสริมสร้างระบบป้องกันชายแดน	ชายฝั่งทะเล	และ

เกาะแก่ง	 โดยวางแผนและก�าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน	 เพื่อลดความซ�้าซ้อน

ในการฝึกอบรมก�าลังประชาชนของกระทรวงมหาดไทย	 กองบัญชาการ 

กองทัพไทยและเหล่าทัพ	 กอ.รมน.	 ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบประชากร 

ให้มีความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงและจิตส�านึกความมั่นคง	และน�าการพัฒนา

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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อาชพีและรายได้ทีย่ัง่ยนืของหน่วยงานด้านเศรษฐกจิและสังคมเข้าไปพัฒนาคน

และชุมชนในหมู่บ้านต�าบลเป้าหมายในคราวเดียวกัน

	 	 	 	 (2.4)	 ด�าเนนิการจดัและพัฒนาให้มรีะบบการแจ้งเตือนและ

ระบบเฝ้าตรวจทั้งทางบกและทางทะเล

	 	 	 	 (2.5)	 สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งาน

ควบคู่กับเสริมสร้างความรู้ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ	 เฝ้าระวัง

ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา	(Information	Operation)

	 	 	 	 (2.6)	 พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนทั้งทางบกและทาง

ทะเล	 ให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมือง	 และปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย

	 	 	 	 (2.7)	 เร่งด�าเนนิการจดัระเบยีบพืน้ทีท่ีม่เีงือ่นไขของปัญหา

ความมัน่คงหรอืควบคมุการใช้พืน้ท่ีท่ีมปัีญหาเขตแดน	เพือ่ลดการเผชญิหน้าหรอื

การกระทบกระทั่งกับประเทศคู่กรณี	 ตลอดจนปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่

   (3) ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในมิติวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ กำรจัดกำรโดยสันติวิธี 

	 	 	 	 (3.1)	 สนับสนุนให้มีการน�ามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ชมุชน/	ท้องถิน่	และส่งเสรมิการจดัเวทปีระชาคมในระดับต่างๆ	ตามความพร้อม

ของแต่ละพื้นที่ทั้งในระดับชุมชน	หมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และจังหวัด	เพื่อน�ามิติ

ด้านวฒันธรรมและภมูปัิญญาชมุชน/	ท้องถิน่	มาเป็นแนวทางหลกัในการด�าเนินงาน

เสริมสร้างความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคง 

ในระดับพ้ืนที่	 ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา	 เนื่องจากศาสนา 

เป็นรากฐานของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทย 

กับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดน	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 (3.2)	 สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญน�ามิติ 

ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/	 ท้องถิ่น	 มาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง	 และ/หรือสนับสนุน	 การพัฒนาเพื่อเสริม 

ความมัน่คงของชาต	ิโดยจดัเป็นโครงการน�าร่อง	(Pilot	Project)	ตามความพร้อม

ของชุมชน	 หมู่บ้าน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ภาคเอกชน	 องค์กรภาคประชาชน	 กลุ่มอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง	 ได้มี

กิจกรรมที่น�ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/	 ท้องถิ่น	 มาประยุกต์ใช้ 

ในการเสรมิสร้างความร่วมมอืของชมุชนชายแดนไทย	และความร่วมมอืระหว่าง

ชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้าใจและความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 โดยลดข้อขัดแย้ง 

ที่น�าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคง	

	 	 	 	 (3.3)	 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และปลูกฝังแนวทาง 

การจดัการความขดัแย้งโดยแนวทางสนัตวิธิ	ีอาท	ิข้าราชการการเมอืง	ข้าราชการ

ประจ�า	เจ้าหน้าท่ีรฐั	ผูน้�าองค์กรภาคเอกชน	องค์กรพฒันาเอกชน	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ผู้น�าชมุชน	ผู้น�าภาคประชาชน	เพือ่ให้มีความรู	้ความเข้าใจ	ทีจ่ะลด

ระดบัความรนุแรงเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์และปัญหาความมัน่คงรปูแบบต่างๆ	

โดยเฉพาะการป้องกนัไม่ให้ความขดัแย้งอนัเกิดจากการแย่งชงิทรพัยากรธรรมชาติ

และความขดัแย้งภายในสงัคม	ขยายตวัไปสูก่ารใช้	ความรนุแรงในการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้น

	 	 	 	 (3.4)		ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู ้การจัดการ 

ความขดัแย้งโดยสนัตวิธิแีละกระบวนการยุตธิรรมชมุชน	ทัง้ในสถาบนัการศกึษา

และนอกสถาบันการศึกษารวมท้ังในระดับชุมชนท้องถ่ิน	 เพื่อให้เข้าใจและ 

มีทักษะการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับ 

การเรียนรู้	 กฎ	 กติกา	 ของภาครัฐ	 ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มี 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ความเช่ียวชาญในกระบวนการจดัการความขดัแย้งโดยสนัตวิธิแีละกระบวนการ

ยุติธรรมชุมชน	 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น	

	 	 	 	 (3.5)	 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีบทบาทเป็นศนูย์ประสานความร่วมมอืของชมุชนในการจดัการความขดัแย้ง

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

และกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์	 (Restorative	 Justice)	 ซึ่งเป็น 

กระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 

รวมท้ังสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 

ผูท้ีป่ระสบความเดอืดร้อน	และผูแ้ทนภาควชิาการและส่ือสารมวลชน	เพ่ือเจรจา

หาข้อยุติความขัดแย้งของคนในสังคมที่ยอมรับร่วมกันได้	

	 	 	 	 (3.6)	 ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับการยอมรับ 

จากสังคมเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้างกลไกการเจรจาหาข้อยุติและทางออก 

ในการแก้ไขข้อขดัแย้ง	รวมถงึความแตกแยกในสังคมทีอ่าจจะน�าไปสู่ความรุนแรง

และเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม	

	 	 	 	 (3.7)	 ศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ 

ความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น	 โดยใช้ชุมชนให้เป็นพลังด�าเนินการ	 

และสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของ 

ภาคประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน	

	 	 	 	 (3.8)		ส่งเสริมการด�ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของ 

ท้องถิ่น	 รวมท้ังส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น	ในฐานะ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   (4) ยทุธศำสตร์พฒันำฐำนข้อมลูและองค์ควำมรูด้้ำนควำมมัน่คง 

	 	 	 	 (4.1)	 สนบัสนุนการพัฒนาข้อมลูและระบบฐานข้อมลูตัง้แต่

ระดับกระทรวง	กรม	ระดับภาค	ระดับจังหวัด	รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล

ในทุกระดับ	 โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถ่าย

ดาวเทียม	 รวมทั้งให้ความสาคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัยคุกคามด้าน 

ความมั่นคง	 ข้อมูลสภาพพื้นท่ี	 ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่มีผลกระทบ 

ต่อความเช่ือมัน่ของประชาชน	เพือ่น�ามาพจิารณาจดัท�าและสนบัสนนุแผนงาน/	

โครงการด้านความมั่นคง	 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับ 

สภาพพื้นที่	และตอบสนองความต้องการของชุมชน	

	 	 	 	 (4.2)	 พัฒนาและจัดทาข ้อมูลและระบบฐานข ้อมูล 

ด้านการข่าว	การบรูณาการด้านการข่าว	ในทกุระดบัของศูนย์ประสานข่าวกรอง

แห่งชาต	ิ(ส่วนกลางและระดบัภาค)	เพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร	(Information	

Sharing)	 และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น�าไปสู ่การแจ้งเตือนและสั่งการ 

แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์	 โดยอาจจัดให้มีศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร	

(Information	 Sharing	 Center)	 รวมทั้งส่งเสริมการข่าวภาคประชาชน	 

การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคง	 เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังและ 

แจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง

	 	 	 	 (4.3)		สนับสนุนและเร ่งด�าเนินการจัดท�าข ้อมูลและ 

ฐานข้อมูลเรือ	 การจัดระเบียบ	 การเข้า-ออก	 ทางทะเล	 เพื่อให้เกิดการรับรู ้

เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล	 (Maritime	 Domain	 Awareness	 :	 MDA)	 

ของศนูย์ประสานการปฏิบตัใินการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	

โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด�าเนินการ	 อาทิ	 

การควบคุมการกระท�าผิดที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้ามแดน	การพัฒนา

ระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเล	 ระบบควบคุมการจราจรและ 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ความปลอดภยัทางทะเล	(Vessel	Traffic	Service	:	VTS)	เป็นต้น	รวมทัง้สามารถ

ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด	 เพื่อให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน 

ความมั่นคงทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัด	

	 	 	 	 (4.4)	 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัยของประชากร	 โดยให้เน้นพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีจิตสานึก	ด้านความมั่นคง	

โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพ้ืนที่	 รวมทั้งเสริมสร้าง

องค์ความรูด้้านความมัน่คงให้กับผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีรั่ฐและองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง	

อาท	ิปลดัอ�าเภอ	นายอ�าเภอ	ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

อาสาสมัคร	 และกลุ ่มมวลชน	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีความรู ้ในการพัฒนาคน	 

ชุมชน	พื้นที่	และแนวทางป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้น

	 	 	 	 (4.5)	 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค ์

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง	เพื่อสนับสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาต	ิ 

และสนบัสนนุการน�าผลงานศึกษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์

กับการด�าเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในทุกระดับ	

	 	 	 	 (4.6)	 ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบาย	หน่วยงาน

ทางวชิาการ	สถาบันการศกึษาหรอืศูนย์วชิาการด้านความมัน่คงเป็นองค์กรกลาง

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	 รวมทั้งการถ่ายทอด

วิชาการและองค์ความรู ้สู ่สาธารณชน	 หน่วยงานภาครัฐด้านความม่ันคง	 

และหน่วยงานท่ีมภีารกจิสนบัสนุนการเสรมิสร้างความม่ันคงของชาต	ิโดยเฉพาะ

ความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาติ	การจัดท�าแผนงาน

ด้านความมั่นคงของจังหวัดและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 (4.7)	 สนบัสนนุการรวมกลุม่และสร้างเครอืข่ายความมัน่คง	

รวมทั้งสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชน 

ผ่านสถาบนัการศกึษาและองค์กรทางศาสนา	รวมทัง้อาจสนบัสนนุให้มกีารพฒันา

คุณภาพของศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดของชุมชน	 รวมทั้งการใช้ประโยชน ์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น	อินเตอร์เน็ต	เพื่อให้การเรียนรู้ของชุมชนเป็นไป

อย่างเท่าทันและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้	 ตลอดจนเสริมสร้าง 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	 

กับสภาองค์กรชุมชน	 และกลุ ่ม/	 องค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย	 

เพ่ือพัฒนารากฐานความมั่นคงของคนและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาอย่างเข้ม

แข็ง	ยั่งยืน	และพัฒนาเครือข่ายดาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 (4.8)		เสริมสร ้างการตระหนักรู ้และความเข ้าใจของ 

เจ้าหน้าที่รัฐ	 กลุ่มอาสาสมัคร	 ผู้น�าชุมชน	 และประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ ์

และปัญหาระหว ่างไทยกับประเทศรอบบ้าน	 ทัศนคติที่มีต ่อไทยและ 

ความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมท้ังปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจ

ของผูน้�าชมุชนและท้องถิน่	เพือ่สร้างความเข้าใจของหน่วยงานรฐั	ภาคประชาชน	

และภาคเอกชน	 โดยจัดช่องทางเผยแพร่ความรู ้และเวทีรับฟังความเห็น	 

ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์	 เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลในพื้นที่ในการป้องกันหรือ 

ยุติข้อขัดแย้งไม่ให้ยกระดับเป็นความขัดแย้งระดับชาติ	

	 	 	 	 (4.9)	 ส ่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	 โดยพิจารณาก�าหนดแนวทางส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีความรู้	 ความเข้าใจการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ของชาติ	อาทิ	ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชนท้องถิ่น	เป็นต้น

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   (5) ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับ

ประเทศเพื่อนบ้ำน

	 	 	 	 (5.1)	 สนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชนและท้องถิ่น 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่งทะเล	 ที่น�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี 

ในระดับชุมชนและท้องถ่ิน	 หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่น�าไปสู ่ 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคล่ีคลาย

ความขัดแย้งในพื้นที่

	 	 	 	 (5.2)		เสริมสร้างและประสานความร่วมมือของหน่วยงาน

และองค์กรของรฐัในระดบัพืน้ทีก่บัประเทศรอบบ้านท่ีมุง่ขจัดเง่ือนไขท่ีก่อให้เกดิ

ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน	 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 

ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และด้านอื่นๆ	 

ในกรอบประชาคมความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงประชาคมอาเซยีน

	 	 	 	 (5.3)	 ส่งเสรมิและจดัท�าแผนบรูณาการแผนงาน/	โครงการ	

ของหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้าน

	 	 	 	 (5.4)	 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่กับประเทศ 

รอบบ้าน	โดยใช้กลไกการเจรจาในระดบัทวภิาคบีนพืน้ฐานของความเคารพและ

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

	 	 	 	 (5.5)	 ส่งเสริมกจิกรรมท่ีเสริมสร้างความรูส้กึทีดี่	ความรูสึ้ก

ชื่นชม	 และความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของทุกภาคส่วน	 โดยใช้ความใกล้

ชิดด้านภาษา	วัฒนธรรม	และประเพณี

	 	 	 	 (5.6)		ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่าง

ชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนประเทศรอบบ้าน

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   (6) ยทุธศำสตร์บรหิำรจดักำรอย่ำงมเีอกภำพและประสิทธภิำพ 

	 	 	 	 ด�าเนินงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการตามระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตร	ีว่าด้วยการพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต	ิพ.ศ.	2547	

และ/	หรอืให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการพฒันาเพือ่เสริม

ความมั่นคงของชาติ	 (นพช.)	 มอบหมายและสั่งการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

	 	 ทัง้นี	้ในยทุธศาสตร์ฯ	ฉบบันี	้ได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานจ�าแนก

ตามลักษณะพื้นที่	โดยในจังหวัดชายแดน	ได้ก�าหนดเป้าหมาย	ดังนี้

	 	 (1)	 หมู่บ้านเสี่ยงภัยตามแนวชายแดน	 ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	 (อพป.)	 และได้รับการพัฒนาระบบป้องกัน

ชายแดนให้สามารถแจ้งเตอืนสถานการณ์	ปัญหา	และ	ผลกระทบต่อความมัน่คง

ได้ล่วงหน้าและต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายหมู ่บ้านชายแดนท่ีม ี

ความพร้อมในการเฝ้าตรวจ	 ลาดตระเวน	 สกัดกั้นในพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกับ 

หน่วยงานรัฐ	

	 	 (2)	 หน่วยงานภาครัฐกับหมู่บ้าน	 ชุมชน	 และองค์กรภาคประชาชน 

ในพื้นที่ชายแดน	มีระบบบูรณาการงานด้านการข่าว	การสื่อสาร	การแจ้งเตือน	

เพื่อเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัดชายแดน	

	 	 (3)	 ชมุชนท้องถิน่ของไทยกบัประเทศรอบบ้านมีความสัมพันธ์อนัดีต่อกนั	

และได้รับการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น	ในระดับที่สามารถ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 (4)	 พื้นที่ได้รับพัฒนาประสิทธิภาพการสัญจรข้ามแดนและการ 

ผ่านเข้า-ออก	 ตามช่องทางที่ก�าหนด	 เพ่ือป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงโดยเฉพาะป ัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่	 และสนับสนุน 

การพัฒนาการค้าชายแดน	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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  2.2.3 แผนบริหำรจดักำรชำยแดนด้ำนควำมมัน่คง (พ.ศ. 2559 - 2564)8

	 	 	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่

ชายแดนให้เกิดเป็นรูปธรรม	 จ�าเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการชายแดนด้าน 

ความมั่นคง	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2564)	 ท่ีก�าหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของ 

หน่วยงานความมัน่คงท่ีเกีย่วข้องอย่างชดัเจน	พร้อมท้ังมกีารบรูณาการการแก้ไข

ปัญหาบรเิวณชายแดนระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในลกัษณะประชาคมความมัน่คง

ทุกภาคส่วน	 ท้ังนี้	 รัฐบาล	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้แถลงนโยบาย 

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เมื่อ	 12	 ก.ย.57	 โดยให้ความส�าคัญ 

กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ในกิจการด้านการบริหารจัดการชายแดน	 โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน 

และแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ	 และแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกท้ังระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี	 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการศูนย์อ�านวยการเตรียม 

ความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป่ระชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	

ได้มอบหมายให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 จัดต้ังกลไกและ 

รูปแบบการบริหารจัดการชายแดนเป้าหมายระยะเร่งด่วนในปี	2558	

	 	 	 โดยแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2559	-	

2564)	ให้ความส�าคัญในเชงิพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนทีม่อีาณาเขตติดต่อกบัประเทศ

รอบบ้านและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	 โดยบูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ 

ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต	 โดยสอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย	พ.ศ.	 2558	 -	 2563	คือ	 “มั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	

นอกจากน้ี	 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	 ซึ่งมี 

8 แผนบรหิำรจดักำรชำยแดนด้ำนควำมมัน่คง (พ.ศ. 2559 - 2564). ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก38

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 มีมติมอบหมายให้	 สมช.	 จัดท�าข้อมูลที่เกี่ยวกับ 

ความม่ันคงและจุดผ่านแดนของประเทศในภาพรวม	 และจัดท�าแผนบริหาร

จัดการชายแดนด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอ	กนพ.

	 	 	 แผนบรหิารจัดการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	2559	-	2564)	

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้	 คือ	 “พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง	 ปลอดภัย	 

และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน”	 โดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่ 

เป้าหมาย	 ที่มุ ่งเน้นไปที่การจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ	 6	 จังหวัด	 มาเป็นก�าหนดเป็นกรอบพื้นที่และระยะเวลา 

การด�าเนินงาน	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 (1)	 พื้นที่เป้าหมายระยะท่ี	 1	 

(เร่งด่วน)	(พ.ศ.2559)	(2)	พื้นที่เป้าหมายระยะที่	2	(พ.ศ.2560	-	2562)	และ	 

(3)	พื้นที่เป้าหมายระยะที่	3	(พ.ศ.2563	-	2564)	ดังนี้

   (1) พื้นที่เป้ำหมำยระยะที่ 1 (เร่งด่วน) (พ.ศ.2559) 

    1) เขตพฒันำเศรษฐกจิพิเศษตำก ประกอบด้วย	14	ต�าบล

ใน	3	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	8	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลแม่สอด	ต�าบลแม่ตาว	

ต�าบลท่าสายลวด	ต�าบลพระธาตผุาแดง	ต�าบลแม่กาษา	ต�าบลแม่ปะ	ต�าบลแม่ก	ุ 

และ	ต�าบลมหาวัน	อ�าเภอพบพระ	3	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลพบพระ	ต�าบลช่องแคบ	

และต�าบลวาเล่ย์	อ�าเภอแม่ระมาด	3	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลแม่จะเรา	ต�าบลแม่ระมาด	

และต�าบลขะเนจื้อ

    2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร	 ประกอบด้วย	 

11	 ต�าบลใน	 3	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	 5	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบล

ศรีบุญเรือง	ต�าบลมุกดาหาร	ต�าบลบางทรายใหญ่	 ต�าบลค�าอาฮวน	และต�าบล 

นาสีนวน	อ�าเภอหว้านใหญ่	4	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลบางทรายน้อย	ต�าบลชะโนด	

ต�าบลหว้านใหญ่	และต�าบลบ่งขาม	อ�าเภอดอนตาล	2	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลโพธิไ์ทร	

และต�าบลดอนตาล

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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    3) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วย	 

4	ต�าบลใน	2	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภออรัญประเทศ	3	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลบ้านด่าน	

ต�าบลป่าไร่	และต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอวัฒนานคร	1	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลผักขะ

    4) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ ประกอบด้วย	 

4	ต�าบลของอ�าเภอสะเดา	ได้แก่	ต�าบลสะเดา	ต�าบลส�านักขาม	ต�าบลส�านักแต้ว	

และต�าบลปาดังเบซาร์

    5) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด ประกอบด้วย	 

3	 ต�าบลของอ�าเภอคลองใหญ่	 ได้แก่	 ต�าบลคลองใหญ่	 ต�าบลหาดเล็ก	 และ 

ต�าบลไม้รูด

    6) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย	 ประกอบด้วย	 

13	 ต�าบลใน	 2	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองหนองคาย	 12	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบล 

ค่ายบกหวาน	ต�าบลในเมือง	ต�าบลบ้านเดื่อ	ต�าบลพระธาตุบังพวน	ต�าบลโพธิ์ชัย	

ต�าบลโพนสว่าง	 ต�าบลมีชัย	 ต�าบลเวียงคุก	 ต�าบลสีกาย	 ต�าบลหนองกอมเกาะ	

ต�าบลหาดค�า	ต�าบลหินโงม	อ�าเภอสระใคร	1	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลสระใคร

   (2) พื้นที่เป้ำหมำยระยะที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2562) 

	 	 	 	 เป็นพื้นที่ท่ีทางราชการประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร	

จุดผ ่านแดนชั่วคราวตามกฎหมายศุลกากร	 จุดผ ่อนปรนทางการค ้า/	 

การท่องเที่ยวในท้องถ่ิน	 และจุดผ่อนปรนพิเศษ	 โดยน�ามาประกอบกับเกณฑ์

พิจารณา	 4	 ประการ	 คือ	 (1)	 พื้นที่มีความปลอดภัยและรัฐบาลประเทศไทย 

กับรัฐบาลประเทศรอบบ้านเห็นพ้องต้องกัน	 (2)	 สภาพพื้นที่เป็นจุดเช่ือมโยง 

เพื่อการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ	 (3)	 พื้นที่เป็นช่องทางการค้า		 

การขนส่งสินค้า	 และการสัญจรข้ามแดนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายไทย 

เป็นส�าคญั	และ	(4)	พืน้ทีซ่ึง่ฝ่ายความมัน่คงของไทยมคีวามพร้อมในการควบคมุ	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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มิให้เกิดผลกระทบต่อการป้องกันประเทศและเป็นพื้นที่ช่องทางธรรมชาต ิ

ทีป่ระชาชนในพืน้ทีใ่ช้สญัจรตดิต่อข้ามแดน	โดยแบ่งเป็นพ้ืนทีบ่ริเวณจุดผ่านแดน

ถาวรที่มีศักยภาพสูง	13	แห่ง	ดังตารางที่	3	

ตำรำงที่ 3 พื้นที่บริเวณจุดผ่ำนแดนถำวรที่มีศักยภำพสูง 13 แห่ง

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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การค้า  การขนส่งสินค้า และการสัญจรข้ามแดนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายไทยเป็นส าคัญ และ (4) พื้นท่ีซึ่งฝ่าย
ความมั่นคงของไทยมีความพร้อมในการควบคุม มิให้เกิดผลกระทบต่อการป้องกันประเทศและเป็นพื้นท่ีช่องทาง
ธรรมชาติท่ีประชาชนในพื้นท่ีใช้สัญจรติดต่อข้ามแดน โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีบริเวณจุดผ่านแดนถาวรท่ีมีศักยภาพสูง 
13 แห่ง ดังตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3 พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง 13 แห่ง 
 

ชายแดน ด่าน ประเทศเพือ่นบ้าน 
ชายแดนไทย - เมียนมา (3 แห่ง)  ด่านแม่สาย จ.เชียงราย เมืองท่าข้ีเหล็ก 

ด่านแม่สอด จ.ตาก  เมืองเมียวดี 
ด่านพุน้ าร้อน จ.กาญจนบุรี เมืองทวาย 

ชายแดนไทย - สปป.ลาว (6 แห่ง) ด่านเชียงของ จ.เชียงราย เมืองห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) 
ด่านเชียงแสน จ.เชียงราย เมืองต้นผึ้ง (แขวงบ่อแก้ว) 
ด่านหนองคาย เวียงจันทน์ 
ด่านนครพนม เมืองท่าแขก 
ด่านมุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต 
ด่านบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน แขวงไชยบุรี 

ชายแดนไทย - กัมพูชา (1แห่ง) ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปอยเปต 
ชายแดนไทย - มาเลเซีย (3 แห่ง) ด่านสะเดา จ.สงขลา บูกิตกายูฮิตัม 

ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา รัฐปะลิส 
ด่านสุไหงโกลก จ.นราธิวาส รันตูปันยัง 

    
 (3) พื้นที่เป้าหมายระยะที่ 3 (พ.ศ.2563 - 2564) 

 จุดผ่านแดนถาวรท่ีมีความพร้อม หมายถึง พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากพื้นท่ีเป้าหมายระยะ
ท่ี / รวม 25 แห่ง ได้แก่ (1) ชายแดนไทย - เมียนมา 2 แห่ง (2) ชายแดนไทย - สปป.ลาว 12 แห่ง (3) ชายแดน
ไทย - กัมพูชา 5 แห่ง และ (4) ชายแดนไทย - มาเลเซีย 6 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีพื้นท่ีบริเวณจุดผ่านแดนช่ัวคราว 
จุดผ่อนปรนการค้า/ การท่องเท่ียวของจังหวัดชายแดนท่ัวประเทศอีก 56 แห่ง ได้แก่ (1) ชายแดนไทย - เมียนมา 
15 แห่ง (2) ชายแดนไทย - สปป.ลาว 30 แห่ง และ (3) ชายแดนไทย - กัมพูชา 11 แห่ง  

 นอกจากนี้ แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง (พ.ศ. 2559 - 2564) ได้
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 เป้าหมายระยะที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.59) การบริหารจัดการชายแดนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 จังหวัด ให้ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมท้ังการเสริมสร้าง
ความมั่นคงชายแดนให้เกิดความสมดุลท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง การเฝ้าระวัง (การข่าว 
อาชญากรรมข้ามชาติ การดูแลการเข้า-ออกของคน ส่ิงผิดกฎหมาย โรคระบาด และภัยพิบัติ) มีการประสานแจ้ง
เตือนภัยคุกคาม และมีมาตรการ/ แผน กฎระเบียบความพร้อมของกลไกในการบริหารจัดการชายแดนด้านความ
มั่นคง 

   (3) พื้นที่เป้ำหมำยระยะที่ 3 (พ.ศ.2563 - 2564)

	 	 	 	 จดุผ่านแดนถาวรทีม่คีวามพร้อม	หมายถงึ	พืน้ทีส่่วนทีเ่หลอื

จากพื้นที่เป้าหมายระยะที่	/	รวม	25	แห่ง	ได้แก่	(1)	ชายแดนไทย	-	เมียนมา	 

2	แห่ง	(2)	ชายแดนไทย	-	สปป.ลาว	12	แห่ง	(3)	ชายแดนไทย	-	กัมพูชา	5	แห่ง	

และ	 (4)	 ชายแดนไทย	 -	 มาเลเซีย	 6	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ยังมีพื้นที่บริเวณ 

จุดผ่านแดนชั่วคราว	 จุดผ่อนปรนการค้า/	 การท่องเท่ียวของจังหวัดชายแดน 

ทั่วประเทศอีก	56	แห่ง	ได้แก่	(1)	ชายแดนไทย	-	เมียนมา	15	แห่ง	(2)	ชายแดน

ไทย	-	สปป.ลาว	30	แห่ง	และ	(3)	ชายแดนไทย	-	กัมพูชา	11	แห่ง	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 นอกจากนี้	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	
(พ.ศ.	2559	-	2564)	ได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงาน	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดงันี้

    เป้ำหมำยระยะท่ี 1 (ม.ค.-ธ.ค.59) กำรบริหำรจัดกำร
ชำยแดนพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 จังหวัด ให้ได้รับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดน	 รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดนให้เกดิความสมดลุทัง้มติเิศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คง	การเฝ้าระวงั	
(การข่าว	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 การดูแลการเข้า-ออกของคน	 สิ่งผิดกฎหมาย	
โรคระบาด	และภยัพบิตั)ิ	มกีารประสานแจ้งเตอืนภยัคกุคาม	และมมีาตรการ/	แผน	
กฎระเบียบความพร้อมของกลไกในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

    เป้ำหมำยระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2562) พื้นที่จุด 
ผ่ำนแดนถำวรที่มีศักยภำพ ได้รับการพัฒนาทางกายภาพให้สอดคล้องกับ 
พ้ืนที่	 และจัดระเบียบพื้นที่ให้พร้อมรองรับการค้าชายแดน	 รวมทั้งการจัดต้ัง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	ตลอดจน
การพฒันาเมอืงชายแดนให้พร้อมรับการขยายตัวของชมุชนเมอืง	โดยไม่กระทบ
กบัภารกจิการป้องกนัชายแดน	การเสรมิสร้างความมัน่คงมนษุย์	และการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนของไทย

    เป้ำหมำยระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563-2564) แบ่งออกเป็น 
	 	 	 	 (1)	 พื้นที่จุดผ ่านแดนชั่วคราว	 จุดผ ่อนปรนการค้า/	 
การท่องเที่ยว	 และจุดผ่อนปรนพิเศษ	 ได้รับการจัดระเบียบและยกระดับเป็น 
ช่องทางติดต่อข้ามแดนกับประเทสรอบบ้าน	 โดยสอดคล้องกับศักยภาพของ 
พื้นที่	 และพร้อมรองรับการค้าชายแดนในระดับท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
ของไทย	 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 โดยไม่กระทบ 
กับภารกิจการป้องกันชายแดน	 การปักปันเขตแดนระหว่างประเทศ	 และ 
การเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ของไทย	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 (2)	 การบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ชายแดน	 ได้รับ 

การปรับปรุงให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบาย	 และระดับปฏิบัติ	 ตั้งแต่ในส่วน

กลางของกระทรวง	กรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไปจนถึงพื้นที่ด่านชายแดน

และช่องทางติดต่อข้ามแดนกับประเทศรอบบ้าน

    แนวทำงด�ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรชำยแดน 

ด้ำนควำมมั่นคง มีจุดมุ่งหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพ้ืนที่ชายแดน 

และสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนของไทยกับประเทศรอบบ้าน	ได้ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 จัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน	 การพัฒนาข้ามแดน	

และพจิารณาบูรณาการการด�าเนนิการตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมอืง

ที่ดี	รวมทั้งการด�าเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 (2)	 พฒันาระบบการแจ้งเตือนภยัความมัน่คง	โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุระบบตรวจการณ์ความมัน่คงบริเวณช่องทาง

สัญจรข้ามแดน	และพื้นที่ชายฝั่งทะเล

	 	 	 	 (3)	 จัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน

ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ	 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ 

ต่างประเทศ	เช่น	การพัมนาระบบ	CCTV	ระบบพื้นที่ควบคุมร่วมกัน	(CCA)

	 	 	 	 (4)	 พฒันาระบบการสญัจรข้ามแดนให้สามารถป้องกนัและ

ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 และด�าเนินการ

ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 อาทิ	 พัฒนาการจัดท�าเอกสารผ่านแดนให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน	เชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

	 	 	 	 (5)	 จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน	 แบ่งเป็นแรงงาน 

ที่เข้ามาในลักษณะไป-กลับ	 แรงงานตามฤดูกาลและรายปี	 รวมท้ังพัฒนาฝีมือ

แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวตามชายแดนให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 (6)	 พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อ 

ผูป่้วยข้ามพรมแดน	เฝ้าระวงัและตรวจตราการเข้า-ออกของคน	การขนย้ายสตัว์

และพืชผ่านแดนอย่างเข้มงวด	 รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและ

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามพรมแดน

	 	 	 	 (7)	 ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหา 

ความม่ันคงหรอืควบคมุการใช้พืน้ทีท่ี่มปัีญหาเส้นเขตแดนทบัซ้อน	ปรบัปรงุระบบ

เฝ้าระวังป้องกัน

	 	 	 	 (8)	 พัฒนาระบบการข่าว	 บูรณาการงานข่าวในพื้นที่

ชายแดนและประเทศรอบบ้าน

	 	 	 	 (9)	 สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ี

ชายแดน	ให้เกดิการสือ่สารระหว่างเจ้าหน้าทีรั่ฐกบัประชาชนและเกดิการพัฒนา

เครือข่ายความมั่นคงในชุมชน

	 	 	 	 (10)	 จดัเฝ้าตรวจพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล	จดัระเบยีบพืน้ทีช่ายฝ่ัง	

การตรวจตรา	 คน	 สินค้า	 และยานพาหนะ	 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 

การรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

	 	 	 	 จากแนวทางด�าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดน

ด้านความม่ันคง	 10	 ข้อ	 ข้างต้น	 ได้มีการน�ามาสร้างกลไกการบริหารจัดการ 

จากแผนฯ	 สู่การปฏิบัติ	 โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบร่วม	 เพื่อให้มีเจ้าภาพหลักในการด�าเนินงานที่ชัดเจนและไม่เกิด 

สูญญากาศในการด�าเนินงาน	ดังตารางที่	4	ดังนี้

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ตำรำงที่ 4 กลไกกำรบริหำรจัดกำรแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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(8) พัฒนาระบบการข่าว บูรณาการงานข่าวในพื้นท่ีชายแดนและประเทศรอบบ้าน 
(9) สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นท่ีชายแดน ให้เกิดการส่ือสาร

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับประชาชนและเกิดการพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงในชุมชน 
(10) จัดเฝ้าตรวจพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล จัดระเบียบพื้นท่ีชายฝ่ัง การตรวจตรา คน สินค้า 

และยานพาหนะ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
 จากแนวทางด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง  10 ข้อ 

ข้างต้น ได้มีการน ามาสร้างกลไกการบริหารจัดการจากแผนฯ สู่การปฏิบัติ โดยจัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบร่วม เพื่อให้มีเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและไม่เกิดสูญญากาศในการ
ด าเนินงาน ดังตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 กลไกการบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
 

การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

1. จัดระบบป้องกันพ้ืนที่ชายแดน กห. (บก.ทท.) กห. (ทบ. ทร. ทอ.) มท. ตร. 
กษ.กค.กต. พณ. 

2. พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง ทก. กห. (ทบ. ทร. ทอ.) ตร. มท. นร. สธ. 
วท. 

3. จัดท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ 

กค. คค. กษ. พณ. กห.(บก.ทท. ทบ. ทร. 
ทอ.) ตร นร. ทก. พม. 

4. พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและ
ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

มท. กห.(บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ.) พม. มท. 
ตร. สธ. กษ. รง. กค. 

5. จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน รง. มท. กห. (บก.ทท.) นร. ตร. สธ.กต. 
พม. 

6. พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสง่ต่อผู้ป่วย
ข้ามพรมแดน 

สธ. กษ. มท.ตร. นร. รง. กค. พณ. 

7. ด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความ
มั่นคงหรือควบคุมการใช้พ้ืนที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน 

นร. (สมช.) กต. กห. (ผท.ทหาร, ทบ. ทร. ทอ.) 
มท. รง. 

8. พัฒนาระบบการข่าว นร. (สชช.) กห. (ขว.ทบ., ขว.ทร., ขว.ทหาร, 
ขกท., ศรภ.) นร. ตร.กค. ทก. มท. 
กต. 

9. สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนที่ชายแดน มท. กห. (บก.ทท) นร. กต. ตร. 

10. จัดเฝ้าตรวจพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล กห. (ทร.) กษ. คค. ทส. ตร. กค. ศรชล. 
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	 	 	 	 ทั้งนี้	 องค์กรผู ้รับผิดชอบด้านความมั่นคงทั้งทั่วไปและ

ชายแดนที่เป็นหน่วยงานหลัก	 ได้แก่	 กระทรวงกลาโหม	 ตามพระราชบัญญัต ิ

จดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	2551	ซึง่ก�าหนดให้กระทรวงกลาโหม	

มีอ�านาจหน้าท่ีในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร	 ปราบปรามการกบฏ 

และการจลาจล	 โดยจัดให ้มีและใช ้ก�าลังทหารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทยหรอืตามทีม่กีฎหมายก�าหนด	การพทิกัษ์รกัษาปกป้องสถาบนั

พระมหากษัตริย์	 ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย	์ 

รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจน

สนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ	 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

จากภัยพบิตั	ิและการช่วยเหลอืประชาชน9		ซึง่นโยบายในระดบักระทรวงกลาโหม	

ได้ก�าหนดให้การบริหารจัดการชายแดนเป็นนโยบายเร่งด่วนในระยะ	 1	 ปี	 

โดยให้สนับสนุนรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน	 5	 เรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน	 ได้แก่	 

1)	การบริหารจัดการชายแดน	2)	การสร้างความมั่นคงทางทะเล	3)	การแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 4)	 การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูต 

เชิงป้องกัน	และ	5)	การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน

ของอาเซียน	

	 	 	 	 โดยเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ทหาร

อาเซยีนในประเทศไทย	การจดัตัง้เครอืข่ายตดิต่อส่ือสารด้านความมัน่คงในกรอบ

อาเซยีน	และการเตรียมการฝึกร่วมคณะท�างานผู้เชีย่วชาญด้านการแพทย์ทหาร

9 พระรำชบัญญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. 2551
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และคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ

บรรเทาภัยพิบัติในกรอบอาเซียน	รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางทหาร

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและ 

ยาเสพติด	 การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้	 ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 และการ 

กระท�าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน	 รวมทั้งการจัดท�าโครงการส่งเสริม 

การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน10  

	 	 	 	 ทั้งนี้	 กองทัพไทย	 เป็นส่วนราชการหนึ่งที่สังกัดกระทรวง

กลาโหม	 มีหน้าท่ีเตรียมก�าลัง	 กองทัพไทย	 การป้องกันราชอาณาจักรและ 

ด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก�าลังทหารตามอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม	 

มีผู ้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ	 กองทัพไทยอาจตั้ง 

คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 หรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาเร่ืองใด	 ๆ	 

ทีเ่กีย่วกบัแผนเพือ่รักษาเอกราชและผลประโยชน์แห่งชาต	ิรวมทัง้การปฏบิตักิาร

ทางทหารของทุกส่วนราชการร่วมกันได้	 กองทัพไทยมีส่วนราชการ	 5	 หน่วย	 

คือ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 กองทัพบก	 กองทัพเรือ	 กองทัพอากาศ	 และ 

ส่วนราชการอื่นตามที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา	 โดยการบริหารจัดการ

ชายแดน	ในส่วนทีก่องทพัไทยมกีลไกความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้าน	ในการ

บริหารจัดการชายแดนร่วมกันหลายระดบั	เชน่	กลไกการประชมุคณะกรรมการ

เขตแดนร่วม	 (Joint	 boundary	 committee:	 JBC)	 คณะกรรมการชายแดน

ทั่วไป	 (General	border	committee:	GBC)	คณะกรรมการระดับสูง	 (High	

level	committee:	HLC)	และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	(Regional	

border	committee:	RBC)	เป็นต้น11	ดังภาพที่	3

10 นโยบำยรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม. กระทรวงกลาโหม.	หน้า	4-5
11	 พลเอก	ธนะศักดิ	์ ปฏมิาประกร. กำรบรหิำรจดักำรควำมมัน่คงชำยแดนของกองทัพไทยภำยใต้กระบวน
ทศัน์ควำมมัน่คงใหม่ในบรบิทประชำคมกำรเมอืงและควำมมัน่คงอำเซยีน.	2557	(หน้า	161)
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ภาพที่ 3 โครงสร้างกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีกองทัพไทยเกี่ยวข้องโดยตรง 
(ท่ีมา : กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, 2557) 

 
นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างองค์กรในระดับนโยบายของชาติท่ีรับผิดชอบในเรื่องการ

บริหารจัดการชายแดน ได้แก่ กองอ านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ตาม
ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ 260/ 2554 เรื่อง แต่งต้ังผู้อ านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2544 รองรับในโครงสร้าง กอ.นชท. มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อ านวยการปฏิบัติ
นโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นกลไกในการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันในการบริหาร
จัดการชายแดน มีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทหารบก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นรองผู้อ านวยการฯ และมีเสนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการ 
กอ.นชท. โดยในท้ายค าส่ังส านักนายกฯ นี้ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง  กรม ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ร่วมมือและปฏิบัติตามค าส่ังค าช้ีแจง และค าขอของผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด/ ในฐานะ
ผู้อ านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีโครงสร้าง กอ.นชท. แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดังภาพที่ 4 

 
 
 

	 ภาพที่	 3	 โครงสร้างกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่กองทัพไทย

เกี่ยวข้องโดยตรง

	 (ที่มา	:	กรมกิจการชายแดนทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย,	2557)

	 	 	 	 นอกจากนี้	ยังมีโครงสร้างองค์กรในระดับนโยบายของชาติ

ที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการชายแดน	 ได้แก่	 กองอ�านวยการปฏิบัติ

นโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (กอ.นชท.)	 ตามค�าสั่งส�านักนายก

รัฐมนตรีที่	 260/	 2554	 เรื่อง	 แต่งตั้งผู้อ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	ลงวันที่	30	สิงหาคม	2544	รองรับในโครงสร้าง	กอ.นชท.	

มีผู ้บัญชาการทหารสูงสุด	 เป็นผู ้อ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งถือเป็นกลไกในการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ	 ร่วมกัน

ในการบริหารจัดการชายแดน	 มีรองผู ้บัญชาการทหารสูงสุด	 (ทหารบก)	 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ปลดักระทรวงมหาดไทย	ปลดักระทรวงแรงงาน	ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 เป็นรองผู้อ�านวยการฯ	และมีเสนาธิการทหาร	 เป็นเสนาธิการ	

กอ.นชท.	โดยในท้ายค�าสัง่ส�านกันายกฯ	นี	้ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการทกุกระทรวง	

ทบวง	กรม	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	ร่วมมอืและปฏบัิตติามค�าสัง่ค�าชีแ้จง	

และค�าขอของผู้บัญชาการทหารสูงสุด/	 ในฐานะผู้อ�านวยการปฏิบัตินโยบาย

ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยมีโครงสร้าง	 กอ.นชท.	 แบ่งออกเป็น	 

3	ระดับ	คือ	ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น	ดังภาพที่	4

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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ภาพที่ 4 โครงสร้างกองอ านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) 
(ท่ีมา : กองอ านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน) 

 
รวมท้ังยังมีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ใน

มาตรา 5 ให้จัดต้ังกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขึ้นในส านักนายกรัฐมนตรี มี
อ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง ซึ่งในโครงสร้างของ กอ.รมน. จะมีศูนย์ประสานงาน
เพื่อความมั่นคง ดังนี้ (1) ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 1 รับผิดชอบด้านยาเสพติด (2) ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 2 
รับผิดชอบด้านแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  (3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 3 
รับผิดชอบด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ (4) ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 รับผิดชอบด้านความ
มั่นคงพิเศษ เช่น ชาวม้งลาว, การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และอื่น ๆ นอกเหนือจากความรับผิดชอบของศูนย์
ประสานการปฏิบัติท่ี 1-3 (5) ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 5 รับผิดชอบงานด้านความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี (จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือพื้นท่ีอื่น ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์) (6) ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 6 รับผิดชอบการด าเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ12 

                                                             
12 พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพไทยภายใต้กระบวนทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน. 2557 (หน้า 161) 

	 ภาพที่	4	โครงสร้างกองอ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน	(กอ.นชท.)

	 (ที่มา	:	กองอ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน)

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 	 รวมท้ังยังมีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2551	ในมาตรา	5	ให้จดัต้ังกองอ�านวยการรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 ข้ึนในส�านักนายกรัฐมนตรี	 มีอ�านาจหน้าที ่

และรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความมั่นคง	 ซึ่งในโครงสร้างของ	 กอ.รมน.	 

จะมีศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคง	 ดังน้ี	 (1)	 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่	 1	 

รบัผดิชอบด้านยาเสพตดิ	(2)	ศนูย์ประสานการปฏบิตัทิี	่2	รบัผดิชอบด้านแรงงาน

ต่างด้าว	 และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 (3)	 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

ที่	3	รับผิดชอบด้านการก่อการร้าย	และอาชญากรรมข้ามชาติ	(4)	ศูนย์ประสาน

การปฏิบัติที่	4	รับผิดชอบด้านความมั่นคงพิเศษ	เช่น	ชาวม้งลาว,	การค้ามนุษย์	

การฟอกเงิน	 และอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากความรับผิดชอบของศูนย์ประสาน 

การปฏบิตัทิี	่1-3	(5)	ศนูย์ประสานการปฏบิตัทิี	่5	รับผิดชอบงานด้านความมัน่คง

เฉพาะพื้นที่	 (จังหวัดชายแดนภาคใต้	 หรือพื้นที่อื่น	 ๆ	 เมื่อเกิดเหตุการณ์)	 (6)	 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่	6	รับผิดชอบการด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดาริ12  

	 	 	 	 จากนโยบายด้านความมั่นคงที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	 

จะเห็นได้ว่ามีความครอบคลุม	 และแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	

ทั้งนี้	จากการที่พื้นที่ชายแดนที่มีลักษณะเปิดมากขึ้น	รวมทั้งรัฐบาลได้สนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณ 

ด่านชายแดนมากขึ้น	 ซึ่งการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจจะต้องควบคู่ไปกับ 

การป้องกันภัยคุกคามที่อาจฉวยโอกาสซุกซ่อนมากับการเปิดพื้นที่ เพื่อ 

อ�านวยความสะดวกให้กับการค้าบริเวณชายแดนมากขึ้นเช่นกัน

12	 พลเอก	 ธนะศักดิ์	 ปฏิมาประกร.	 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนของกองทัพไทยภำยใต้ 
กระบวนทศัน์ควำมมัน่คงใหม่ในบรบิทประชำคมกำรเมอืงและควำมมัน่คงอำเซยีน. 2557	(หน้า	161)

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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  2.3.1 ควำมเป็นมำของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

	 	 	 การพัฒนาประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการค้าและการลงทุนที่

เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว	แนวทางการพัฒนาพื้นที่

ในลักษณะของ	 “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	 (Special	 Economic	 Zone)	 นับเป็น

แนวทางการพัฒนาที่มีการศึกษาและกล่าวถึงกันมานานในประเทศไทย	ค�าว่า	

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	 เป็นที่รู้จักของคนไทยมานานพอสมควร	 แต่หากถามว่า

ลักษณะใดจึงเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับค�าตอบท่ีหลากหลายและ 

แตกต่างกันออกไป	 สิ่งท่ีเรียกว่าพิเศษในท่ีนี้จะหมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษ 

ทางด้านต่าง	 ๆ	 ที่เอื้อต่อการลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร	 

การส่งเสริมการลงทุนความพร้อมของปัจจัยการผลิต	 การอ�านวยความสะดวก

ในการด�าเนินธุรกรรมและบริการพื้นฐานต่าง	ๆ 	ตั้งแต่ระบบขนส่งไฟฟ้า	ประปา	

ฯลฯ	 และจะมีค�าเรียกเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป	 เช่น	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 

(Special	 Economic	 Zone)	 เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก	 (Export	 

Processing	 Zone)	 คลังสินค้าทัณฑ์บน	 (Bonded	Warehouse)	 และ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 (Special	 Border	 Economic	 Zone)	 ทั้งนี้	 

ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความส�าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด	 หรือค�าใด 

จะเป็นทีน่่าดงึดดูนกัลงทนุมากทีส่ดุ13		โดยมคีวามหมายของเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ดังนี้

13	 		ด�ารง	แสงกวเีลศิ	และ	นนัธกิา	ทงัสพุานชิ,	2545,	น.42

2.3 ก�รจัดตั้งเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   - เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)	 คือ	
เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย	 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
สนับสนุน	 และอ�านวยความสะดวก	 รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการ
ด�าเนินกิจการต่างๆ	 เช่น	 การอุตสาหกรรม	 การพาณิชยกรรม	 การบริการ	 
หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ14 
   - เขตอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก (Export Processing 
Zone)	 คือ	 พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยผู้ที่เข้าไปตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก	 จะเปรียบเสมือน 
กับอยู่ต่างประเทศ	เมื่อมีการน�าเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบจะไม่เสียอากรขาเข้า
และภาษีมูลค่าเพิ่ม	 เขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นพ้ืนท่ีที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ 
การประกอบอุตสาหกรรม	 การค้าหรือบริการ	 เพื่อส่งสินค้าออกไปจ�าหน่าย 
ยังต่างประเทศและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือ	 เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมการค้าหรือบริการเพื่อส่งสินค้าออกไป	 จ�าหน่ายยังต่างประเทศ	 
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู ้ประกอบการค้าเพ่ือการส่งออกในเขต
อุตสาหกรรมส่งออก15 
   - คลังสินค้ำทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) คือ	 
คลังสินค้าซึ่งใช้เป็นท่ีตรวจของและเก็บรักษาของที่น�าเข้าโดยให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ส่งออกให้ได้รบัการงดเว้นการเกบ็อากรขาเข้าและขาออกแก่ของทีน่�าเข้ามา
จากต่างประเทศ	 และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ	
ทัง้นี	้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเหมอืนเดมิทีน่�าเข้าหรือในสภาพทีไ่ด้ผลติ	ผสม	หรอื
ประกอบเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่ง 
ตัง้ขึน้ตามมาตรา	8	และมาตรา	8	ทวแิห่งพระราชบญัญตัศิลุกากร	พ.ศ.	2469	16	

14	 บุญสืบ	 บุญญกนก.	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ.	 สืบค้น	 15	 มิ.ย.59	 จาก	 www.freightmaxad.com/ 
magazine/?p=6435
15  เขตส่งเสรมิกำรค้ำ EPZ .	สบืค้น	15ม.ิย.59	จาก	www.apsconsult.com
16  กรมศุลกากร.	พระรำชบญัญตัศิลุกำกร เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของคลงัสนิค้ำทัณฑ์บน	(พ.ศ.2469)
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	 	 	 แนวความคดิเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพิเศษนีมี้วตัถปุระสงค์หลกั
ในการกระจายการพัฒนาไปสู ่พื้นที่ต ่างๆ	 เพื่อมิให้การพัฒนากระจุกตัว 
เฉพาะในเมืองใหญ่	 โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเป็นตัวน�า 
ในการพัฒนา	 ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่เฉพาะที่ได้รับ 
การจดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษอนัเป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ในพื้นที่เฉพาะและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว	 ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย17  
	 	 	 ส�าหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ
นั้นประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ	 ในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจหรอืทีเ่รยีกว่า	OECD	(Organization	for	Economic	Cooperation	
and	Development)	 ไม่มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ	 แต่จะเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการท้ังระบบ	 โดยการ 
ลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น	 มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ	 ในฐาน 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	
เข้าด้วยกันเพื่อให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม	 (Service	 Center)	 
รวมทัง้มีการน�าระบบเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการให้บรกิารต่างๆ	
ซึ่งท�าให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส�าหรับกรณี
สหภาพยุโรป	ถือหลัก	Free	Trans-bordering	of	goods,	labor	and	capital	
ประเทศสมาชิกจึงไม่มีการพัฒนาพื้นที่พิเศษขึ้น	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	 แต่เน้น
การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม	 OECD	 
หากประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เดิมก็ต้อง

ยกเลิก18  

17	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone.)	กรุงเทพ	ฯ	:	
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	2548
18		ชาติรส	สัมมะวัฒนา. แต้มต่อกำรค้ำชำยแดนไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน. สืบค้น	13	สิงหาคม	
2557	จาก	www.bts.dft.go.th/btsc/files/Documentanalysiselse/4.pdf	2557			
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	 	 	 ประเทศท่ีน�าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ 

ในการกระตุ้นเศรษฐกจิมาปรับใช้นัน้	ส่วนใหญเ่ป็นประเทศที่ก�าลงัพฒันาทั้งสิ้น	

เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศเหล่านี้ไม่เอื้อ	ต่อการ

พัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราวเดียวกัน	 หรือหากจะท�าให้ส�าเร็จ 

ต้องใช้เวลาในการด�าเนินการค่อนข้างนานซึ่งไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยเฉพาะอย่างยิง่โลกในยคุไร้พรมแดนประเทศเหล่านีจ้งึให้ความส�าคญักบัการ

พัฒนาพื้นที่เฉพาะก่อน	 อันจะท�าให้การพัฒนาระบบการให้บริการกระจาย 

ไปตามส่วนต่างๆ	 ของประเทศในระยะเวลาต่อไป	 ซ่ึงสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นประเทศแรกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยการ

ก�าหนดพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีร่ฐัจะลงทุนด้านการจดัท�าผงัเมอืงท่ีเหมาะสม	การจดัหา

สาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบกิจการและที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วน

สมบรูณ์	รวมท้ังน�าระบบการให้บรกิารท่ีรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพของประเทศ

ตะวนัตกมาประยกุต์ใช้ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	โดยเน้นการให้บรกิารจดุเดียวเบ็ดเสร็จ

ภายในเวลาที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 ยังสร้างเงื่อนไขอื่นที่กระตุ้นให้นักลงทุน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีเป้าหมายด้วย	

เช่น	 การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีอากร	 การส่งเงินตราต่างประเทศเข้าออก 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 การให้สิทธิพิเศษในการเข้ามาท�างานของแรงงาน 

ผู้มีประสบการณ์เป็นต้น	 แม้ในปัจจุบันอินเดียและเกาหลีใต้ซ่ึงเป็นประเทศเสรี

ประชาธิปไตยก็ได้น�าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกต์ใช้แล้ว	แต่อาจเรียก

ชื่อแตกต่างกันไป	เช่น	Special	Economic	Zone,	Free	Economic	Zone,	

Free	Zone	เป็นต้น	19 

19	 เรวด	ีแก้วมณ.ี	สรปุผลเสวนา	Morning	Talk	เรือ่งเขตเศรษฐกจิพิเศษแม่สอด	:	โอกาสและศกัยภาพในการ
พฒันาอตุสาหกรรมชายแดน	.	สบืค้น	7	สงิหาคม	2559	จาก	www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/
article/Maesot_SpecialEconomicZone_220254.doc

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก54

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



  2.3.2 กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในภำพรวมของอำเซียน

	 	 	 เขตเศรษฐกิจมีบทบาทส�าคัญต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(Asian	 Economic	 Community	 :	 AEC)	 ในการขับเคลื่อนความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และปรับปรุงความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	จะเห็นได้ว่าเขตอุตสาหกรรมต่างๆ	ที่กระจายอยู่ใน

อาเซียนจ�านวนทั้งสิ้นเกือบ	900	แห่ง	ดังภาพที่	5	
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เงินตราต่างประเทศเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การให้สิทธิพิเศษในการเข้ามาท างานของแรงงานผู้มี
ประสบการณ์เป็นต้น แม้ในปัจจุบันอินเดียและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยก็ได้น าแนวคิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษไปประยุกต์ใช้แล้ว แต่อาจเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่น Special Economic Zone, Free 
Economic Zone, Free Zone เป็นต้น19 

 
 2.3.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวมของอาเซียน 
  เขตเศรษฐกิจมีบทบาทส าคัญต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : 
AEC) ในการขับเคล่ือนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ จะเห็นได้ว่าเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ในอาเซียนจ านวนท้ังส้ินเกือบ 900 แห่ง 
ดังภาพท่ี 5  
 

 

ภาพที่ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษในอาเซียน 
   
  ท้ังนี้ เขตเศรษฐกิจในอาเซียนนั้นมีเพียงแห่งเดียวท่ีเป็นเขตนวัตกรรม (Innovation District) ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีเป็นขั้นของการพัฒนา (Stage of Economic Development) ท่ี
สูงสุด ดังตารางท่ี 5 
                                                             
19 เรวดี แก้วมณี. สรุปผลเสวนา Morning Talk เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาอตุสาหกรรมชายแดน . 
สืบค้น 7 สงิหาคม 2559 จาก www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/Maesot_SpecialEconomicZone_220254.doc 

ภาพที่	5	เขตเศรษฐกิจพิเศษในอาเซียน

	 ทั้งนี้	 เขตเศรษฐกิจในอาเซียนนั้นมีเพียงแห่งเดียวที่เป็นเขตนวัตกรรม	 

(Innovation	District)	ในประเทศสิงคโปร์	ซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่เป็นขั้น

ของการพัฒนา	(Stage	of	Economic	Development)	ที่สูงสุด	ดังตารางที่	5
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	 	 	 โดยในการศึกษาได้ยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนที่มีชายแดน

ตดิต่อกบัประเทศไทยทีม่กีารพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ได้แก่	มาเลเซยี	ลาว	และ

กัมพูชา	ดังนี้

   ประเทศมำเลเซีย 

	 	 	 ประเทศมาเลเซียมีความต้องการจะใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น

เครื่องมือในการปรับบรรยากาศการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ	

และกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆ	 ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ

มาเลเซียเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปร่างจากแผนการพัฒนาประเทศฉบับที่	 9	 และ

ฉบับที่	10	โดยมีทิศทาง	การพัฒนาผ่านทางการกระจายการลงทุนระยะยาวไป

ยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่างๆ	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 เขตเศรษฐกิจพิเศษทาง 

ตอนเหนือ	 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งตะวันออก	 เขตเศรษฐกิจพิเศษซาบาห	์ 

เขตเศรษฐกิจพเิศษซาราวกั	และเขตเศรษฐกจิพเิศษอสิกนัดาร์	โดยเขตเศรษฐกจิ

พิเศษอิสกันดาร์	 เป็นพียงเขตเดียวจากท้ังหมด	 5	 เขตที่ได้รับการสนับสนุน 

อย่างจริงจัง	 จากเงินลงทุนเพื่อก่อสร้างทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจากรัฐบาล 

ในตอนเริ่มแรกและมีเงินลงทุนจากนักลงทุนเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาภูมิภาค

ตำรำงที่ 5 ประเภทเขตเศรษฐกิจในอำเซียน  
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ตารางท่ี 5 ประเภทเขตเศรษฐกิจในอาเซียน   

ประเทศ 
ประเภท 

Industrial 
Park SEZ Eco Park Science/Tech 

Park 
Innovation 

district รวม 

กัมพูชา 0 11 0 0 0 11 
ลาว 0 15 0 0 0 15 
พม่า 19 0 0 0 0 19 
ฟิลิปปินส์ 70 17 0 3 0 90 
เวียดนาม 295 15 0 3 0 313 
อินโดนีเซีย 260 5 1 4 0 270 
ไทย 44 0 0 6 0 50 
มาเลเซีย 200 18 0 6 0 226 
บรูไน 5 0 0 1 0 6 
สิงคโปร ์ 2 0 1 2 1 6 

  
  โดยในการศึกษาได้ยกตัวอย่างประเทศในอาเซียนท่ีมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยท่ีมีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา ดังนี้ 
  

 ประเทศมาเลเซีย               
  ประเทศมาเลเซียมีความต้องการจะใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการปรับบรรยากาศการ
ลงทุนเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ และกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ประเทศมาเลเซียเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปร่างจากแผนการพัฒนาประเทศฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี 10 โดยมีทิศทาง 
การพัฒนาผ่านทางการกระจายการลงทุนระยะยาวไปยังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษทางตอนเหนือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝ่ังตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษซาบาห์ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษซาราวัก และเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ เป็นพียงเขตเดียวจากท้ังหมด 
5 เขตท่ีได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง จากเงินลงทุนเพื่อก่อสร้างทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลในตอน
เริ่มแรกและมีเงินลงทุนจากนักลงทุนเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาภูมิภาค 
        

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
เพื่อสร้างรากฐานการผลิตของอุตสาหกรรม โดยใช้การลงทุนจากต่างชาติและความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์บน
พื้นท่ีท่ีเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดย สปป.ลาว ได้มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Decree 
on Special Economic Zone) ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศ (Law on investment 
promotion) เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว คือ พื้นท่ีท่ีภาครัฐก าหนดให้มีการพัฒนาเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องมีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร ส่วนขนาดพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษใน สปป.ลาว ท่ีประกอบการแล้วและก าลังพัฒนาอยู่มีขนาดระหว่าง 60 เฮคเตอร์-4,850 เฮคเตอร์ ภายใน
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดต้ังเขตประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจย่อยหลายๆ เขตได้ เช่ น เขต

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก56
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   สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

	 	 	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ	 สปป.ลาว	 มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศและเพือ่สร้างรากฐานการผลติของอตุสาหกรรม	

โดยใช้การลงทุนจากต่างชาติและความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์บนพื้นที่ที่เป็น

ศูนย์กลางของอาเซียน	 โดย	 สปป.ลาว	 ได้มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Decree	on	Special	Economic	Zone)	ภายใต้กฎหมาย

ส่งเสริมการลงทุนของประเทศ	 (Law	 on	 investment	 promotion)	 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของ	 สปป.ลาว	 คือ	 พื้นที่ที่ภาครัฐก�าหนดให้มีการพัฒนา 

เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศ	 โดยต้องมีขนาดพื้นที่

มากกว่า	 10	 ตารางกิโลเมตร	 ส่วนขนาดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน	 สปป.ลาว	 

ที่ประกอบการแล้วและก�าลังพัฒนาอยู่มีขนาดระหว่าง	 60	 เฮคเตอร์-4,850	 

เฮคเตอร์	 ภายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดต้ังเขตประกอบกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจย่อยหลายๆ	 เขตได้	 เช ่น	 เขตประกอบการอุตสาหกรรม	 

เขตอุตสาหกรรมการผลติเพือ่ส่งออก	เขตการท่องเทีย่ว	เขตการพฒันาเทคโนโลยี

และข้อมูล	 และเขตการค้าชายแดน	 โดยผู้ที่ขอลงทุนจะต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่า	 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านกีบ	(ประมาณ	4	ล้านบาท)

	 	 	 ปัจจุบัน	 สปป.ลาว	 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษจ�านวน	 10	 แห่ง	 

โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แถบชายแดนทั้งหมด	 ที่ต้ังของเขตเศรษฐกิจพิเศษใน	 

สปป.ลาว	และกจิกรรมทางเศรษฐกจิจะขึน้อยูก่บัเขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ท่ีนัน้ๆ	

เช่น	เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนัเซโน	ให้ความส�าคญักบักจิกรรมการค้าการท่องเทีย่ว	

การให้บรกิารโลจิสตกิส์	การผลติของอตุสาหกรรมสิง่ทอ	และเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ท่าเหล็กให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว	 การจัดประชุม	 การพัฒนาเทคโนโลยี	

การพัฒนาการศึกษา	การแพทย์	เป็นต้น	โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษของ	สปป.ลาว

มีความได้เปรียบหรือจุดเด่นในหลายด้านๆ	 ได้แก่	 การได้รับสิทธิประโยชน์ 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 57
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ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป	 (GSP)	 ซ่ึงเป็นการลดหย่อน/

ยกเว้นภาษีส�าหรับการส่งออกสินค้าที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศที่ก�าลังพัฒนา 

สู่ประเทศพัฒนาแล้ว	 การมีค่าจ้างแรงงานที่ต�่า	 แต่แรงงานมีการพัฒนาทักษะ

ความรูเ้พิม่ขึน้	เนือ่งจากมข้ีอก�าหนดทีว่่านายจ้างท่ีไปลงทุนใน	สปป.ลาว	นัน้ต้อง

จัดการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคให้แก่ลูกจ้างต้ังแต่เร่ิมต้น

จนถงึจบสญัญาจ้าง	การเชือ่มโยงกบัต่างประเทศในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกจิ

ตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	 Economic	 corridor)	 เชื่อมโยงระหว่าง 

เมียนมา	 ไทย	 สปป.ลาว	 และเวียดนาม	 รวมทั้งแนวเส ้นทางระเบียบ 

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้	ที่เชื่อมโยงระหว่าง	ไทย	สปป.ลาว	และจีน	ท�าให้	สปป.ลาว	

เป็นสะพานเชื่อมอินโดจีน	(Land	bridge)

	 	 	 นอกจากนี้	 สปป.ลาว	 ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	

ท�าให้นักลงทุนที่ไปลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินี้ได	้ 

สทิธปิระโยชน์	ระบบการบรหิารจดัการและศนูย์การให้บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ	

นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนยังเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์แบ่งตาม

กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและเขตส่งเสริมการลงทุนซึ่งแบ่งตามความเจริญ 

ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่	โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น	3	เขต	

คือ	ส่งเสริมสูง	ปานกลางและต�่า	 ได้รับสิทธิเช่าที่ดินสูงสุด	99	ปี	และสามารถ 

ต่อสัญญาได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล

   ประเทศกัมพูชำ

	 	 	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา	 มีวัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการจ้างงานให้แก่คนในท้องถิ่น	 

โดยเป็นการผลักดันของภาครัฐที่ใช้กฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือ	 โดยกฎหมาย 

เขตเศรษฐกจิพเิศษได้ถกูร่างขึน้โดยสภาเพือ่การพัฒนากมัพูชาเมือ่ปี	ค.ศ.	2008	

และปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้วเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ในกัมพูชา	 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาด	 50	 เฮคเตอร์ 

ขึ้นไป	 มีการก�าหนดขอบเขตของพื้นที่ชัดเจน	 และมีการประกอบกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ	 โดยเอกชนในพื้นที่สามารถจัดต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ทั่วไป	 เขตประกอบการเพื่อการส่งออก	 และอาจประกอบด้วยเขตการค้าเสรี	 

พื้นที่การให้บริการ	พื้นที่ส�าหรับการอยู่อาศัย	และพื้นที่ท่องเที่ยว	ทั้งนี้	ในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีการให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านประปา	 

การบ�าบัดน�้าเสีย	 การก�าจัดของเสีย	 และสาธารณูปโภคอื่นๆ	 ที่ช ่วยลด 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับมีส�านักงานการบริหารงานด้วย		

	 	 	 ปัจจุบันประเทศกัมพูชาได้ประกาศให้พื้นที่	 25	 แห่ง	 ซึ่งเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่เปิดด�าเนินการแล้วมี	 10	 แห่ง	 โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่

แถบชายแดนหรือตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในกัมพูชาต้องมีการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 7	 ประเภท	 ได้แก	่ 

1)	 เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร	 2)	 การขนส่งและโทรคมนาคม	 

3)	 อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า	 4)	 อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น	 

5)	 การท่องเที่ยว	 6)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และ	 7)	 อุตสาหกรรมก๊าซ

ธรรมชาติ	 โดยมีเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการลงทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในประเทศกัมพูชา	ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจ�านวนกว่า	200	ราย

	 	 	 เขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชามีความได้เปรียบหรือจุดเด่น 

ในหลายด้านๆ	ได้แก่	ค่าจ้างแรงงานที่ต�่า	ท�าให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ได้รับประโยชน์	 การถือครองท่ีดินมีราคาถูก	 ซึ่งทางกัมพูชาเปิดให้นักลงทุน 

ต่างชาติเช่าในระยะยาว	 ประเทศกัมพูชาได้รับประโยชน์ระบบสิทธิพิเศษ 

ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป	(GSP)	ซึ่งเป็นการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีส�าหรับ

การส่งออกสินค้าที่มีแหล่งก�าเนิดในประเทศที่ก�าลังพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาแล้ว	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ท�าให้ลดต้นทุนของภาษีศุลกากรได้สูงมาก	 มีการให้บริการครบวงจรที่สะดวก

และรวดเร็วให้แก่นักลงทุน	 เช่น	 ข้ันตอนการส่งสินค้าข้ามประเทศที่รวดเร็ว	 

เพียงแสดงใบส�าเนาการแสดงสินค้า	 (Duplicated	 copies	 of	 goods)	 หรือ 

รอรับตราประทับศุลกากร	 ก็สามารถขนส่งสินค้าข้ามแดนได้ทันที	 แต่เขต

เศรษฐกจิพเิศษทีต่ัง้อยูต้่องมรีะยะไม่เกนิ	20	กิโลเมตรจากชายแดน	ในด้านสิทธิ

ประโยชน์	 จะมีสิทธิโอนรายได้ที่มาจากการลงทุนและเงินเดือนที่ได้รับ 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นภายหลังจากการ 

จ่ายภาษีผู ้พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รับสัมปทานที่ดิน	 (Land	 

concession)	 จากรัฐเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีตามชายแดน 

หรือบริเวณที่แยกออกไปตามกฎหมายที่ดิน	และอาจให้ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเช่าที่ดินดังกล่าว

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	จากตารางที่	2.5	จะเห็นได้ว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

ที่กระจายอยู่ทั่วอาเซียนเมื่อนับรวมประเทศไทยแล้วไทยยังไม่มีการพัฒนา 

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถสนับสนุนการขยายตัวของภาคธุรกิจได	้ 

หากสามารถพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ัง	 5	 พ้ืนท่ี	 ประกอบด้วยพ้ืนท่ี 

ในจังหวดัตาก	มกุดาหาร	สงขลา	สระแก้ว	และตราด	ซึง่มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 อาทิ	 สิทธิประโยชน์ทั้งที ่

เป็นภาษีและมิใช่ภาษี	 การอ�านวยความสะดวกในการให้บริการด้านการลงทุน	

และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการลงทนุ	จะสามารถสนบัสนนุ

การขยายตัวของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ
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  2.3.3 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย20 

	 	 	 แนวความคิดเร่ือง	 “เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย”	 

อาจถือได้ว่าเร่ิมต้นมาจากการด�าเนินการในรูปแบบของ	 “นิคมอุตสาหกรรม”	 

ที่ระบุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับต่างๆ	 เพ่ือส่งเสริม

พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ	 อันส่งผลให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

เจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว	 และเมื่อเกิดภาวะตกต�่าของระบบเศรษฐกิจโลก 

ในเวลาต่อมานับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี	พ.ศ.	2540	ท�าให้รัฐบาลต้องเร่งหาวิธี

การแก้ไข	จงึได้ก�าหนดนโยบายโดยใช้แนวคดิเรือ่ง	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	มาเป็น

กลไกในการแก้ไขปัญหา	 นอกจากน้ัน	 จากการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 

ซึ่งประเทศไทยได้เห็นโอกาสในการแสวงประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็น

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการขนส่งของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	2547	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	จงึได้รเิริม่แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ

โดยเฉพาะบริเวณชายแดน	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2556	ได้มีการก�าหนดนโยบาย

และหลกัเกณฑ์เพือ่ผลกัดนัการพฒันา	ประกอบกบัธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเซีย	

(Asian	Development	Bank	:	ADB)	ได้ให้การสนบัสนนุและผลกัดนัการพฒันา

เขตเศรษฐกจิพเิศษ	ภายใต้กลยทุธ์ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบยีง

เศรษฐกิจ	 โดยบรรจุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นแผนปฏิบัติการ	 

เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง	 (Transport	 Corridors)	 ให้เป็นระเบียง

เศรษฐกิจ	(Economic	Corridors)	ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียได้ให้ความ

ช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค	 กลยุทธ์ในการสร้างและด�าเนินการ

20 รำยงำนกำรศึกษำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำเชิงวิชำกำร เรื่อง กำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกระจำยสินค้ำสู่อินโดจีน .	 คณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
กระจายสินค้าสู่อินโดจีนในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	2559
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เขตเศรษฐกจิพเิศษในอนภุมูภิาค	ตลอดจนให้การสนบัสนุนทางการเงนิเพือ่สร้าง

โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการเชือ่มต่อเขตเศรษฐกจิพิเศษต่างๆ	ในอนภุมูภิาค

เข้าด้วยกัน	รวมถงึการเชือ่มต่อเขตเศรษฐกจิพเิศษไปยงัท่าเรอื	จดุกระจายสนิค้า	

และตลาดปลายทาง	

	 	 	 ปัจจุบัน	 รัฐบาล	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้มีนโยบาย 

เพือ่ส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ	การค้า	และการลงทนุในภมูภิาคอาเซยีน	

และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ	 เพื่อนบ้าน	รวมทั้งการพัฒนา

ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอาเซียน	 ซ่ึงส่งผลให้มี

การมุง่พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้	โดยเริม่จากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน

และโครงข่ายการคมนาคมบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศไทย	 ซ่ึงใน 

ระยะแรกได้ให้ความส�าคัญกับ	 6	 ด่าน	 ได้แก่	 ปาดังเบซาร์	 สะเดา	 มุกดาหาร	

แม่สอด	บ้านคลองลึก	(อรัญประเทศ)	และบ้านคลองใหญ่	(ตราด)		
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ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2547 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ริเริ่ม
แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะบริเวณชายแดน และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการก าหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์เพื่อผลักดันการพัฒนา ประกอบกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank : 
ADB) ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
โครงการระเบียงเศรษฐกิจ โดยบรรจุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นแผนปฏิบัติการ เพื่อการเปล่ียนระเบียง
การขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเซียได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค กลยุทธ์ในการสร้างและด าเนินการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในอนุภูมิภาค ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเช่ือมต่อเขต
เศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน รวมถึงการเช่ือมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังท่าเรือ จุดกระจาย
สินค้า และตลาดปลายทาง  

ปัจจุบัน รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน 
รวมท้ังการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอาเซียน ซึ่งส่งผลให้มีการมุ่งพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษข้ึน โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมบริเวณประตูการค้าหลัก
ของประเทศไทย ซึ่งในระยะแรกได้ให้ความส าคัญกับ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา มุกดาหาร แม่สอด     
บ้านคลองลึก (อรัญประเทศ) และบ้านคลองใหญ่ (ตราด)   

 

 
 

ภาพที่ 6 พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 3,121 วันท่ี 10 – 13 มกราคม พ.ศ. 2559 
ท้ังนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 

เพื่อเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้โอกาสจากการ เข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่ง รวมท้ังข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบ

ภาพที่	6	พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย

ทีม่า	:	หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ	ปีที	่36	ฉบบัท่ี	3,121	วนัที	่10	–	13	มกราคม	พ.ศ.	2559

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 ทั้งนี้	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ได้ก�าหนดนโยบาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน	 เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นประตู

เศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีนและความเชือ่มโยงด้านคมนาคมขนส่ง	รวมทัง้ข้อตกลงการค้า

เสรีภายใต้กรอบอาเซียน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ของประเทศ	 ควบคู่กับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	 และการยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน	รวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	ซึ่งการก�าหนดการ

พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	เริม่จากการพฒันาด่านการค้าชายแดน	และโครงข่าย

การคมนาคมขนส่งบริเวณการค้าหลักของประเทศ	 เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง

กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน	 โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน	 

การพฒันาระบบ	National	Single	Window	(NSW)	และสิง่อ�านวยความสะดวก

ทางการค้า	 และการขนส่งข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะท�าให้ระบบขนส่งและ 

โลจิสติกส์	 สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	(พ.ศ.2555-

2559)	 ที่ได้ก�าหนดให้เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน	 มีบทบาท 

เป็นประตูเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	

	 	 	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าส่ังที่	 72/2557	 ลงวันที	่ 

19	 มิถุนายน	 2557	 ก�าหนดนโยบายและการบริหารในภาพรวมเกี่ยวกับ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ	 “คณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)”	 ซึ่งมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เป็นประธาน	 มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย	 และบริหารเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 ซึ่งต่อมา	 กนพ.	 ก็ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ	

ขึ้น	รวม	6	คณะ	เพื่อขับเคลื่อนการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพชัดเจน	อันได้แก่

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 63

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 	 1.	 อนกุรรมการด้านสทิธปิระโยชน์	ก�าหนดพ้ืนท่ีและศนูย์บริการ

เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	 เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก�าหนดพื้นที่จัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามเขตการปกครอง	 ก�าหนดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	

รวมถึงการจัดท�าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จด้าน 

การลงทุน

	 	 	 2.	 อนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน	 สาธารณสุข	

และความมัน่คง	เพือ่ก�าหนดแนวทางและขับเคลือ่นการจดัระบบแรงงานต่างด้าว	

ทั้งในเรื่องของค่าจ้าง	 สวัสดิการ	 การผ่านเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมือง	 

การสาธารณสุข	และแนวทางการฝึกอบรม

	 	 	 3.	 อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร	 

เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ด่านและจุดผ่านแดน	 รวมถึง 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

	 	 	 4.	 อนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดิน	 และบริหารจัดการ	 

เพือ่ก�าหนดพืน้ทีข่องราชการทีจ่ะสามารถใช้ประโยชน์ในการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

พิเศษ	 จัดท�าผังการใช้ที่ดิน	 และด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน	 ตามระเบียบ 

ขั้นตอนของทางราชการ

	 	 	 5.	 อนุกรรมการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์	 เพื่อให้

ข้อเสนอแนะทางการตลาดที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ท�าการเผยแพร	่

ประชาสัมพันธ์	 จัดสัมมนา	 ตลอดถึงเชิญชวนนักลงทุนทั้งจากภายในและ 

ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน

	 	 	 6.	 อนุกรรมการการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที	่

เพ่ือประสาน	ตดิตามความก้าวหน้า	ประเมนิผลการด�าเนนิงาน	รวมถงึเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาต่อ	กนพ.

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก64

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 	 ต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	(กนพ.)	

ได้มีประกาศ	กนพ.ที่	1/2558	ลงวันที่	19	มกราคม	2558	เรื่อง	ก�าหนดพื้นที่ 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	21	เพือ่ให้การจดัตัง้และด�าเนนิการเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยได้ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ระดับต�าบลต่างๆ	ใน	5	จังหวัดในระยะแรก	ดังนี้

   1) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก	 ประกอบด้วย	 14	 ต�าบล 

ใน	3	อ�าเภอในจังหวัดตาก	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	8	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลแม่สอด	

ต�าบลแม่ตาว	ต�าบลท่าสายลวดต�าบลพระธาตผุาแดง	ต�าบลแม่กาษา	ต�าบลแม่ปะ	

ต�าบลแม่กุ	 และ	 ต�าบลมหาวันอ�าเภอพบพระ	 3	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลพบพระ	 

ต�าบลช่องแคบ	และต�าบลวาเล่ย์อ�าเภอแม่ระมาด	3	ต�าบล	 ได้แก่	ต�าบลแม่จะเรา	

ต�าบลแม่ระมาด	และต�าบลขะเนจื้อ

   2) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร	 ประกอบด้วย	 

11	ต�าบลใน	3	อ�าเภอในจังหวัดมุกดาหาร	ได้แก่	อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	5	ต�าบล	

ได้แก่	 ต�าบลศรีบุญเรือง	 ต�าบลมุกดาหารต�าบลบางทรายใหญ่	 ต�าบลค�าอาฮวน	

และต�าบลนาสีนวน	 อ�าเภอหว้านใหญ่	 4	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลบางทรายน้อย	 

ต�าบลชะโนด	ต�าบลหว้านใหญ่	และต�าบลบ่งขาม	อ�าเภอดอนตาล	2	ต�าบล	ได้แก่	

ต�าบลโพธิ์ไทร	และต�าบลดอนตาล

   3) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วย	4	ต�าบล

ใน	 2	 อ�าเภอในจังหวัดสระแก้ว	 ได้แก่	 อ�าเภออรัญประเทศ	 3	 ต�าบล	 ได้แก	่ 

ต�าบลบ้านด่าน	ต�าบลป่าไร่	และต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอวัฒนานคร	1	ต�าบล	ได้แก่	

ต�าบลผักขะ

21 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ ท่ี 1/2558 เรือ่ง ก�ำหนดพืน้ท่ีเขตพฒันำ
เศรษฐกิจพิเศษ.	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	สืบค้น	15	มิ.ย.59	จาก	
http://www.nesdb.go.th/article_attach/s2-1.pdf
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   4) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตรำด	 ประกอบด้วย	 3	 ต�าบล 

ของอ�าเภอคลองใหญ่ในจังหวัดตราด	 ได้แก่	 ต�าบลคลองใหญ่	 ต�าบลหาดเล็ก	 

และต�าบลไม้รูด

   5) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ	ประกอบด้วย	4	ต�าบล

ของอ�าเภอสะเดาในจังหวัดสงขลา	ได้แก่	ต�าบลสะเดา	ต�าบลส�านักขาม	ต�าบล

ส�านักแต้ว	และต�าบลปาดังเบซาร์

	 	 	 ต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	(กนพ.)	

ได้มีประกาศ	กนพ.ที่	2/2558	ลงวันที่	24	เมษายน	2558	เรื่อง	ก�าหนดพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	เพิ่มเติมในระยะที่	2	ดังนี้	22 

   6) เขตพัฒนำเศรษฐกจิพเิศษเชยีงรำย	ประกอบด้วย	21	ต�าบล

ใน	3	อ�าเภอในจังหวัดเชียงราย	ได้แก่	อ�าเภอเชียงของ	7	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลครึ่ง	

ต�าบลบุญเรือง	 ต�าบลริมโขง	 ต�าบลเวียง	 ต�าบลศรีดอนชัย	 ต�าบลสถาน	 

ต�าบลห้วยซ้อ	 อ�าเภอเชียงแสน	 6	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลบ้านแซว	 ต�าบลป่าสัก	 

ต�าบลแม่เงิน	 ต�าบลโยนก	 ต�าบลเวียง	 ต�าบลศรีดอนมูล	 อ�าเภอแม่สาย	 

8	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลเกาะช้าง	 ต�าบลบ้านด้าย	 ต�าบลโป่งงาม	 ต�าบลโป่งผา	 

ต�าบลแม่สาย	ต�าบลเวียงพางค�า	ต�าบลศรีเมืองชุม	ต�าบลห้วยไคร้

   7) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย	 ประกอบด้วย	 

13	ต�าบลใน	2	อ�าเภอในจงัหวัดหนองคาย	ได้แก่	อ�าเภอเมืองหนองคาย	12	ต�าบล	

ได้แก่	ต�าบลค่ายบกหวาน	ต�าบลในเมือง	ต�าบลบ้านเดื่อ	ต�าบลพระธาตุบังพวน	

ต�าบลโพธิ์ชัย	 ต�าบลโพนสว่าง	 ต�าบลมีชัย	 ต�าบลเวียงคุก	 ต�าบลสีกาย	 

ต�าบลหนองกอมเกาะ	 ต�าบลหาดค�า	 ต�าบลหินโงม	 อ�าเภอสระใคร	 1	 ต�าบล	 

ได้แก่	ต�าบลสระใคร

22 ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกจิพเิศษ ท่ี 2/2558 เรือ่ง ก�ำหนดพืน้ท่ีเขตพฒันำ
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	สืบค้น	15	
มิ.ย.59	จาก	http://www.nesdb.go.th/article_attach/s2-2.pdf
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   8) เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษนครพนม	ประกอบด้วย	13	ต�าบล

ใน	2	อ�าเภอ	ในจังหวัดนครพนม	ได้แก่	อ�าเภอเมืองนครพนม	10	ต�าบล	ได้แก่	

ต�าบลกุรุคุ	ต�าบลท่าค้อ	ต�าบลนาทรายต�าบลนาราชควาย	ต�าบลในเมือง	ต�าบล

บ้านผ้ึง	 ต�าบลโพธิ์ตาก	 ต�าบลหนองญาติ	 ต�าบลหนองแสงต�าบลอาจสามารถ	

อ�าเภอท่าอเุทน	3	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลโนนตาล	ต�าบลรามราช	ต�าบลเวนิพระบาท

   9) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี ประกอบด้วย	 

2	ต�าบลของอ�าเภอเมืองกาญจนบุรีในจังหวัดกาญจนบุรี	ได้แก่	ต�าบลแก่งเสี้ยน	

และต�าบลบ้านเก่า

   10) เขตพฒันำเศรษฐกจิพิเศษนรำธวิำส ประกอบด้วย	5	ต�าบล

ใน	 5	 อ�าเภอในจังหวัดนราธิวาส	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองนราธิวาส	 1	 ต�าบล	 ได้แก่	

ต�าบลโคกเคียน	อ�าเภอตากใบ	1	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลเจ๊ะเห	อ�าเภอยี่งอ	1	ต�าบล	

ได้แก่	ต�าบลละหาร	อ�าเภอแว้ง	1	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลโล๊ะจูด	อ�าเภอสุไหงโก-ลก	

1	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลสุไหงโก-ลก

	 	 	 ท่ีตั้งของแต่ละจังหวัดท่ีก�าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะที่	1	และ	2	จ�านวน	10	แห่ง	ดังภาพที่	8
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	 	 ภาพที่	 8	 แผนภาพที่ตั้งของจังหวัดท่ีก�าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษทั้ง	10	แห่ง
   รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชำยแดนท่ีเหมำะสมกับ
ประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ได้แก่
	 	 	 1)	 เขตเศรษฐกจิพิเศษทีเ่น้นกจิกรรมการผลติ	ซึง่โดยมากจะเป็น
เขตการแปรรูปเพื่อการส่งออก	(EPZ)	และเขตการค้าเสรี	(Free	Zones)	
	 	 	 2)		เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ	 เช่น	 รูปแบบ 
ของ	Iskandar	ท้ังนี	้หากน�าพ้ืนทีท่ี่อยูใ่นโครงการน�าร่องของทาง	กนพ.	ประกอบ
กับพื้นที่ตามมติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนในปี	 พ.ศ.	 2556	 มาแบ่งประเภท 
ตามความเหมาะสม	จะสามารถจัดประเภทได้ตามตารางที่	2.6	23  

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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ภาพที่ 8 แผนภาพที่ต้ังของจังหวัดท่ีก าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง 10 แห่ง 
 
 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับประเทศไทย  สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเน้นกิจกรรมการผลิต ซึ่งโดยมากจะเป็นเขตการแปรรูปเพื่อการส่งออก 
(EPZ) และเขตการค้าเสรี (Free Zones)  

 2) เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ เช่น รูปแบบของ Iskandar ท้ังนี้ หากน าพื้นท่ีท่ีอยู่
ในโครงการน าร่องของทาง กนพ. ประกอบกับพื้นท่ีตามมติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนในปี  พ.ศ. 2556 มาแบ่ง
ประเภทตามความเหมาะสม จะสามารถจัดประเภทได้ตามตารางท่ี 2.623  

 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบก าหนดพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมท้ังส้ิน 10 พื้นท่ี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก
ด าเนินการในปี 2558 จ านวน 6 พื้นท่ี และระยะท่ีสองด าเนินการในปี 2559 จ านวน 4 พื้นท่ี โดยมีท่ีต้ังขอบเขต
และจ านวนพื้นท่ีสรุปได้ดังนี้ 
                                                             

23 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ีแนวชายแดนของไทย , 
www.itd.or.th 2557 

23	 สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา,	แนวทำงและมำตรกำรเพือ่กำรพฒันำเขตเศรษฐกจิ
พิเศษบริเวณพื้นที่แนวชำยแดนของไทย,	www.itd.or.th	2557
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	 	 	 คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ	(กนพ.)	ได้เหน็

ชอบก�าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษรวมท้ังสิ้น	 10	 พื้นที่	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ	 ระยะแรกด�าเนินการ 

ในปี	2558	จ�านวน	6	พืน้ที	่และระยะทีส่องด�าเนนิการในปี	2559	จ�านวน	4	พืน้ที่	

โดยมีที่ตั้งขอบเขตและจ�านวนพื้นที่สรุปได้ดังนี้

ตำรำงท่ี 6 พืน้ทีแ่ละกิจกรรมทำงเศรษฐกจิในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชำยแดน

ที่มา:	คณะผู้วิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,	2557

	 	 	 ส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตนั้น	 การจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะมีขึ้นเพื่ออาศัยการดึงดูดแรงงานต่างด้าวใน

ประเทศเพือ่นบ้านเข้ามาท�างาน	เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดบัปฏิบตัิ

การในอตุสาหกรรมดงักล่าว	และในขณะเดยีวกนั	การจัดให้มเีขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพือ่การผลติบรเิวณชายแดนจะช่วยชะลอปัญหาท่ีเกิด	เนือ่งจากแรงงานต่างด้าว

ทะลักเข้ามาบริเวณตอนในของประเทศมากเกินไป		นอกจากนี้	อาจรวมถึงการ

อาศัยประโยชน์จากวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน	 หรือประโยชน์
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ตารางที ่6 พื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 
 

เขตเศรษฐกิจเพื่อการผลิต 
(Export processing zones / Hybrid zones) 

เขตการค้าเสรี (Free zones) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ 

แม่สอด อุตสาหกรรมที่ เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 

สะเดา การค้า และบริการด้านการขนส่ง  และโลจิ
สติกส์ 

กาญจนบุรี อุตสาหกรรมที่ เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 

มุกดาหาร บริการด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ 

อรัญประเทศ อุตสาหกรรมที่ เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 

เชียงแสน การบริการประเภทโลจิสติกส์และการขนส่ง 
และการจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับน้ ามัน 

เชียงของ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือขายให้
ประเทศจีนตอนใต้ 

เชียงของ การบริการประเภทการขนส่ง และโลจิสติกส์ 

สะเดา อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

ตราด การบริการประเภทการท่องเท่ียว 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 
 

ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตนั้น การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะมีขึ้น
เพื่ออาศัยการดึงดูดแรงงานต่างด้าวในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมดังกล่าว และในขณะเดียวกัน การจัดให้มีเขตเศรษฐกิ จพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณ
ชายแดนจะช่วยชะลอปัญหาท่ีเกิด เนื่องจากแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาบริเวณตอนในของประเทศมากเกินไป  
นอกจากนี้ อาจรวมถึงการอาศัยประโยชน์จากวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประโยชน์จากขยาย
ตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน และยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงฐานการผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิตและ
เพื่อการบริการ สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 7 และ 8  
 
ตารางท่ี 7 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต 
 

เง่ือนไข/ ข้อก าหนด รายละเอียดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต 
พื้นที่ - จ ากัดพ้ืนที่ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด 

- เน้นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแรงงานเพียงพอ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ - ในระยะสั้น เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกในอุตสาหกรรมที่ต้ องใช้แรงงานเข้มข้นหรือ

อุตสาหกรรมที่สามารถอาศัยความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการส่งออกได้ 
- ในระยะยาวมุ่งเน้นการผลิตที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านได้ โดยคงการผลิต
อุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีสูงหรือทักษะแรงงานสูงไว้ในฝั่งประเทศไทย 

สิทธิประ โยชน์ทาง
ภาษี 

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส าหรับการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่ผ่อนปรนสัดส่วน
การใช้แรงงานต่างด้าว 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก70

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



จากขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน	 และยังสามารถใช้ประโยชน์ในการ 

เชื่อมโยงฐานการผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู ่ 

ในประเทศเพื่อนบ้านได้	 โดยรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อ 

การผลิตและเพื่อการบริการ	สามารถสรุปได้ดังตารางที่	7	และ	8	

ตำรำงที่ 7 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชำยแดนเพื่อกำรผลิต

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

40 
 

ตารางที ่6 พื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 
 

เขตเศรษฐกิจเพื่อการผลิต 
(Export processing zones / Hybrid zones) 

เขตการค้าเสรี (Free zones) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ 

แม่สอด อุตสาหกรรมที่ เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 

สะเดา การค้า และบริการด้านการขนส่ง  และโลจิ
สติกส์ 

กาญจนบุรี อุตสาหกรรมที่ เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 

มุกดาหาร บริการด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ 

อรัญประเทศ อุตสาหกรรมที่ เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 
เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 

เชียงแสน การบริการประเภทโลจิสติกส์และการขนส่ง 
และการจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับน้ ามัน 

เชียงของ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือขายให้
ประเทศจีนตอนใต้ 

เชียงของ การบริการประเภทการขนส่ง และโลจิสติกส์ 

สะเดา อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป 

ตราด การบริการประเภทการท่องเท่ียว 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 
 

ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตนั้น การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะมีขึ้น
เพื่ออาศัยการดึงดูดแรงงานต่างด้าวในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมดังกล่าว และในขณะเดียวกัน การจัดให้มีเขตเศรษฐกิ จพิเศษเพื่อการผลิตบริเวณ
ชายแดนจะช่วยชะลอปัญหาท่ีเกิด เนื่องจากแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาบริเวณตอนในของประเทศมากเกินไป  
นอกจากนี้ อาจรวมถึงการอาศัยประโยชน์จากวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประโยชน์จากขยาย
ตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน และยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงฐานการผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิตและ
เพื่อการบริการ สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 7 และ 8  
 
ตารางท่ี 7 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต 
 

เง่ือนไข/ ข้อก าหนด รายละเอียดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต 
พื้นที่ - จ ากัดพ้ืนที่ชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด 

- เน้นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแรงงานเพียงพอ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ - ในระยะสั้น เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกในอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้แรงงานเข้มข้นหรือ

อุตสาหกรรมที่สามารถอาศัยความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการส่งออกได้ 
- ในระยะยาวมุ่งเน้นการผลิตที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านได้ โดยคงการผลิต
อุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีสูงหรือทักษะแรงงานสูงไว้ในฝั่งประเทศไทย 

สิทธิประ โยชน์ทาง
ภาษี 

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส าหรับการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่ผ่อนปรนสัดส่วน
การใช้แรงงานต่างด้าว 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

41 
 

เง่ือนไข/ ข้อก าหนด รายละเอียดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต 
สิทธิประ โยชน์จาก
การใช้แรงงาน 

- ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- ผ่อนปรนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเข้าไปเย็นกลับ แต่จ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่
เท่าน้ัน 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - อนุญาตการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศแต่ยกเว้นสิทธิโยชน์ทางภาษี 
- ให้เงินอุดหนุนส าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการท า R&D สร้างองค์ความรู้หรือสรา้งเทคโนโลยี 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

- คณะกรรมการร่วม โดยมีตัวแทนจากท้ังรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถ่ิน เอกชนและประชาสังคม 
- เน้นการใช้สายการท างานเดิมของจังหวัด 

กลยุทธ์ในระยะยาว - การสร้างฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน ในกรณีของอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน
เข้มข้น 

ท่ีมา: จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 
 
ตารางท่ี 8 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการบริการที่เหมาะสม 
 

เง่ือนไข/ ข้อก าหนด รายละเอียดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการบริการทีเ่หมาะสม 
พื้นที่ - จ ากัดพ้ืนที่ชัดเจน แต่อาจมีขนาดใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการผลิต 

- เน้นความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและศักยภาพของจังหวัด 
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
เศรษฐกิจ 

- การบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์จากประโยชน์ด้านความเชื่อมโยง 
- การจัดต้ังเขตปลอดอากรภายในพ้ืนที่ 
- การบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพ หรือสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศเพ่ือนบ้านได้ด้วย 
- การบริการด้านสุขภาพและการศึกษา 

สิทธิประ โยชน์ทาง
ภาษี 

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส าหรับกิจกรรมการบริการภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
และจ ากัดเฉพาะกิจกรรมการบริการส าหรับลูกค้าในต่างประเทศที่เข้ามารับบริการภายในพ้ืนที่ 
หรือลูกค้าอยู่ต่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์จาก
การใช้แรงงาน 

- ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- ผ่อนปรนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเข้าไปเย็นกลับ แต่จ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่เท่าน้ัน 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - การจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือการขายส าหรับสินค้าบางประเภทหรือ Duty free ส าหรับ
เขตการท่องเท่ียว 
- การให้เงินทุนสนับสนุนส าหรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่สร้างองค์ความรู้ 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

- คณะกรรมการร่วม โดยมีตัวแทนจากท้ังรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถ่ิน เอกชน และประชาสังคม 
- เน้นการใช้สายการท างานเดิมของจังหวัด 

กลยุทธ์ในระยะยาว - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการบริการแทนการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 

ท่ีมา: จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 
 
  

ที่มา:	จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,	2557

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 71

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

41 
 

เง่ือนไข/ ข้อก าหนด รายละเอียดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการผลิต 
สิทธิประ โยชน์จาก
การใช้แรงงาน 

- ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- ผ่อนปรนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเข้าไปเย็นกลับ แต่จ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่
เท่าน้ัน 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - อนุญาตการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศแต่ยกเว้นสิทธิโยชน์ทางภาษี 
- ให้เงินอุดหนุนส าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการท า R&D สร้างองค์ความรู้หรือสรา้งเทคโนโลยี 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

- คณะกรรมการร่วม โดยมีตัวแทนจากท้ังรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถ่ิน เอกชนและประชาสังคม 
- เน้นการใช้สายการท างานเดิมของจังหวัด 

กลยุทธ์ในระยะยาว - การสร้างฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การส่งเสริมการออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน ในกรณีของอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน
เข้มข้น 

ท่ีมา: จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 
 
ตารางท่ี 8 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการบริการที่เหมาะสม 
 

เง่ือนไข/ ข้อก าหนด รายละเอียดรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพื่อการบริการทีเ่หมาะสม 
พื้นที่ - จ ากัดพ้ืนที่ชัดเจน แต่อาจมีขนาดใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการผลิต 

- เน้นความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและศักยภาพของจังหวัด 
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
เศรษฐกิจ 

- การบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์จากประโยชน์ด้านความเชื่อมโยง 
- การจัดต้ังเขตปลอดอากรภายในพ้ืนที่ 
- การบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพ หรือสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศเพ่ือนบ้านได้ด้วย 
- การบริการด้านสุขภาพและการศึกษา 

สิทธิประ โยชน์ทาง
ภาษี 

- มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม BOI ส าหรับกิจกรรมการบริการภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
และจ ากัดเฉพาะกิจกรรมการบริการส าหรับลูกค้าในต่างประเทศที่เข้ามารับบริการภายในพ้ืนที่ 
หรือลูกค้าอยู่ต่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์จาก
การใช้แรงงาน 

- ผ่อนปรนสัดส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- ผ่อนปรนการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทเข้าไปเย็นกลับ แต่จ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่เท่าน้ัน 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - การจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนเพ่ือการขายส าหรับสินค้าบางประเภทหรือ Duty free ส าหรับ
เขตการท่องเท่ียว 
- การให้เงินทุนสนับสนุนส าหรับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่สร้างองค์ความรู้ 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

- คณะกรรมการร่วม โดยมีตัวแทนจากท้ังรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถ่ิน เอกชน และประชาสังคม 
- เน้นการใช้สายการท างานเดิมของจังหวัด 

กลยุทธ์ในระยะยาว - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการบริการแทนการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น 

ท่ีมา: จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 
 
  

	 ตารางที่	 8	 รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพ่ือการบริการที่

เหมาะสม

ที่มา:	จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,	2557

	 	 	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย	 และ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่ง

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญ 

ที่ทางภาครัฐได้พยายามผลักดัน	 คือ	 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 

ที่หมายรวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนด้วย	แต่ทั้งนี้	บริบทความมั่นคง 

ในยุคปัจจุบัน	 ภัยคุกคามสามารถเชื่อมโยงถึงกันอย่างสลับซับซ้อนแบบ 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก72

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



ก้าวข้ามมิติ	ผลกระทบจากมิติหนึ่งอาจส่งผลสะเทือนถึงอีกมิติหนึ่ง	ท�าให้มิอาจ 

แยกการบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับปัญหาในแต่ละมิต ิ

ออกจากกันได้	 อีกทั้ง	 สภาพพื้นที่ชายแดนที่มีจุดอ่อนทั้งจากสภาพปัญหา 

ของพ้ืนที่	 ปัญหาด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน	 ปัญหาจาก 

เพื่อนบ้าน	 เช่น	 กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน	 ซึ่งอาจได้รับอิทธิพล 

จากนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 จึงอาจจะส่งผลให้เกิด 

ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติที่ส�าคัญหลายประการ	 ดังนั้น	 หน่วยงาน 

ด้านความม่ันคงที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะกองทัพไทย	 ควรมีแนวทางการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศ 

เพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย	

	 	 	 ท้ังน้ี	 ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

(กนพ.)	 ได้ก�าหนดพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ในพื้นที่ระดับต�าบลต่างๆ	 

ใน	5	จังหวัดในระยะแรกนัน้	จงัหวดัตากเป็นหนึง่ในพืน้ทีร่ะยะแรกในการพฒันา	

โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป		

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 73

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 ในการจัดการความมั่นคงชายแดนนั้น	 จากที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่	 2	 

ว่าปัจจุบันสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงชายแดนมีความเปลี่ยนแปลงไป 

และขยายขอบเขตกว้างขวางขึน้	ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พียงเร่ืองอาณาเขต	เส้นเขตแดน

เท่านั้น	 และไม่สามารการใช้ก�าลังทางทหารเข้าจัดการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	

รวมทั้งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวก็ไม่สามารถรับมือได้ 

อย่างครอบคลุมและทันท่วงทีเพียงล�าพัง	 ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือและ

บูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน	 ตั้งแต่ในระดับนโยบาย	 แผนการปฏิบัติงาน 

ของแต่ละหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง	 ทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่	 

รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันด้วย	

	 จงัหวัดตากตัง้อยูภ่าคเหนอืตอนล่าง

ของประเทศ	มีพื้นที่ทั้งหมด	16,406.65	

ตารางกิโลเมตร	 สภาพภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตามแนวเทือกเขา	

โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น	 2	

ส่วนใหญ่ๆ	 โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย 

กั้นกลาง	 ท�าให ้ลักษณะภูมิอากาศ 

แตกต่างกนัไป	 โดยทางด้านทศิตะวนัออก

ประกอบด้วย	 4	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอ

เมืองตาก	อ�าเภอบ้านตาก	อ�าเภอสามเงา	

และอ�าเภอวงัเจ้า	มสีภาพพืน้ทีส่่วนใหญ่

ส่วนที่ 3   ก�รดำ�เนินง�นของกองทัพไทยในก�รจัดก�ร
 คว�มม่ันคงช�ยแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพ่ือนบ้�น
 ในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษต�ก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

43 
 

ภาพที่ 9 แผนท่ีจังหวัดตาก 

 
ส่วนที่ 3 

 
การด าเนินงานของกองทัพไทย 

ในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
ในการจัดการความมั่นคงชายแดนนั้น จากท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทท่ี 2 ว่าปัจจุบันสภาวะแวดล้อมด้าน

ความมั่นคงชายแดนมีความเปล่ียนแปลงไปและขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเรื่องอาณาเขต 
เส้นเขตแดนเท่านั้น และไม่สามารการใช้ก าลังทางทหารเข้าจัดการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น รวมท้ังหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวก็ไม่สามารถรับมือได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงทีเพียงล าพัง ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน ต้ังแต่ในระดับนโยบาย แผนการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับกระทรวงและระดับพื้นท่ี รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับประ เทศ
เพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกันด้วย  

จังหวัดตากต้ังอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นท่ีท้ังหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพื้นท่ีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ โดยมีเทือกเขา
ถนนธงชัยกั้นกลาง ท าให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป โดยทางด้านทิศตะวันออกประกอบด้วย 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสาม
เงา และอ าเภอวังเจ้า มีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
ภู เขาสูงและ ท่ีราบสูง  ลาดเอียงลงไปทางทิศ
ตะวันออกสู่แม่น้ าปิงและแม่น้ าวัง และทางด้านทิศ
ตะวันตก ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่
สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด อ าเภออุ้มผาง 
และอ าเภอท่าสองยาง มีความชุ่มช้ืนและฝนตก
มากกว่าซีกด้านตะวันออก20 

จังหวัดตากมีชายแดนติดกับประเทศเมียน
มายาวประมาณ 540 กม. (แม่น้ าเมย 170 กม . 
เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.) โดดยมีจุดผ่านแดน
ถาวร 1 จุด คือ ด่านพรมแดนแม่สอด ต้ังอยู่ท่ี บ้าน
ริมเมย หมู่ 2 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด เป็น
เขตติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศ

                                                             
20 ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดตาก. สบืค้นจาก http://123.242.165.136/?module=general&pages=data_tak&data_type=03 เมื่อ 10 ก.ค.2559 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



 3.1 สภ�วะแวดล้อมบริเวณช�ยแดนในพื้นที่เขตพัฒน�เศรษฐกิจ 
  พิเศษต�ก

เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง	 ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น�้าปิงและ 

แม่น�้าวัง	และทางด้านทิศตะวันตก	ประกอบด้วย	5	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	

อ�าเภอพบพระ	อ�าเภอแม่ระมาด	อ�าเภออุ้มผาง	และอ�าเภอท่าสองยาง	มีความ

ชุ่มชื้นและฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก20 

	 จังหวัดตากมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมายาวประมาณ	 540	 กม.	 

(แม่น�้าเมย	 170	 กม.	 เทือกเขาตะนาวศรี	 370	 กม.)	 โดดยมีจุดผ่านแดนถาวร	 

1	จุด	คือ	ด่านพรมแดนแม่สอด	ตั้งอยู่ที่	บ้านริมเมย	หมู่	2	ต�าบลท่าสายลวด	

อ�าเภอแม่สอด	เป็นเขตตดิต่อกบัเมอืงเมยีวด	ีรฐักระเหร่ียง	ประเทศเมยีนมา	ท้ังนี	้

จากการทีร่ฐับาลได้ประกาศให้จงัหวดัตากเป็นหนึง่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ระยะแรก	 ซึ่งสถานการณ์ด้านความมั่นคงในประเทศทั้งของไทยและเมียนมา	

สามารถส่งผลต่อนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้	 ดังนั้น	 

จึงควรมีการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คงเพือ่ให้เกดิการบรหิารจดัการในพ้ืนที่

ชายแดนได้อย่างเหมาะสมต่อไป	

  3.1.1 กำรค้ำชำยแดนไทย - เมียนมำ

	 	 	 เมยีนมา	เป็นหนึง่ในประเทศอาเซยีนทีก่�าลงัได้รบัการสนใจจาก

นักลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด	ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	2531	รัฐบาลเมียนมาได้มีการ

ปฏิรปูเศรษฐกิจมาสู่ระบบตลาด	สนบัสนนุภาคเอกชนให้มส่ีวนร่วมในระบบการ

ผลิตและการจัดการ	 รวมทั้งเปิดประเทศให้มีการค้าและการลงทุนจากต่าง

ประเทศ	ส่งผลให้เศรษฐกิจเมียนมาขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง	นอกจากนี้	เมียนมา

23 ที่ตั้งและอำณำเขตจังหวัดตำก. สืบค้นจาก	 http://123.242.165.136/?module=general&pag-
es=data_tak&data_type=03	เมื่อ	10	ก.ค.2559

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ยังถือว่ามีตลาดในประเทศขนาดใหญ่	 เนื่องจากมีจ�านวนประชากรมากถึง	 

48	ล้านคน	และยังมีความต้องการสินค้าค่อนข้างมากหลังจากการเปิดประเทศ	

โดยเฉพาะสนิค้าทนุ	และสนิค้าอปุโภคบรโิภค21	เหน็ได้จากข้อมลูด้านการลงทนุ

และจ�านวนโครงการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนและได้รับการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

โดยเฉพาะหลังเปิดประเทศ	 ซึ่งเมียนมาเปิดรับนักลงทุนต่างชาติมากข้ึน	 โดยมี

มูลค่าการลงทุนและจ�านวนโครงการของธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนและได้รับ

การอนมุตัจิากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุของเมยีนมา	(Myanmar	Investment	

Commission:	MIC)	ตัง้แต่ปีงบประมาณ	2552	-2553	ถงึปีงบประมาณ	2555	-2556	

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง22	ซึ่งในปีงบประมาณ	2555	-	2556	เมียนมามีเงินลงทุน

จากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment:	FDI)	รวม	794	ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	 โดยประเภทธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน	 ได้แก่	 โรงแรม

และการท่องเที่ยว	 พลังงาน	 อุตสาหกรรมการผลิต	 การขุดเจาะน�้ามันและ 

ก๊าซธรรมชาติ	 เหมืองแร่	 เกษตรกรรม	 และประมง	 นอกจากนี้	 ความต้องการ

สนิค้าของเมยีนมาขยายตวัมากขึน้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจทีเ่ตบิโตอยางต่อเนือ่ง	

ประกอบกับการที่เมียนมาทยอยลดภาษีน�าเข้าสินค้าจากอาเซียน	 ลดลงเหลือ	

5%	และจะลดเหลือ	0%	ภายในปี	2561	ยิ่งท�าให้เมียนมาเป็นตลาดทางการค้า

ที่ถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดในการค้าขายกับเมียนมาได้มากขึ้น	

ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการค้าระหว่างไทย	-	เมียนมา	ส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน	

ซึ่งไทย	 -	 เมียนมามีจุดท�าการค้ารวมทั้งสิ้น	 16	 จุด	 กระท�าผ่านด่านศุลกากร 

21 วรินธร ทวีศร . พม่ำ :	 โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย	 .	 http://www.bot.or.th/Thai/
EconomicConditions/Thai/North/ArticleAndResearch/DocLib_Article/254206@MyanmarIn-
vestOpp.pdf		
22 รำยช่ือบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีกำรลงทุนในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ.	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.	2556.	หน้า	I-XI

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ในภาคเหนือรวม	 6	 แห่ง	 ใน	 4	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดตาก	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 

จงัหวดัเชยีงใหม่	และจงัหวดัเชยีงราย	แต่ทีส่�าคญัมเีพียง	2	แห่ง	คอืด่านศลุกากร

แม่สาย	จังหวัดเชียงราย	และด่านศุลกากรแม่สอด	จังหวัดตาก

	 	 	 โดยด่านศุลกากรแม่สอด	จังหวัดตาก	เป็นด่านที่มีการค้าสูงสุด

กว่า	2	หมืน่ล้านบาทในไตรมาสแรกของปี	2559	และในภาพรวมการค้าชายแดน

ระหว่างไทย	-	เมยีนมา	มมีลูค่าการค้ารวม	48,887	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	15.79	

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2558	ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.30	

ด้วยมูลค่า	28,496	ล้านบาท23	นอกจากนี้	ยังมีแนวโน้มว่าการค้าชายแดนทาง

ด่านแม่สอดสามารถเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่อ�าเภอ	แม่สอดเป็นเสมอืนเมอืงคู่

แฝดกับเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมา	และเป็นประตูชายแดนส�าคัญที่

จะ	เชื่อมถึงเมืองเศรษฐกิจ	เช่น	ย่างกุ้งและเมาะละแหม่ง	อีกทั้งปัจจุบันได้มีการ 

ขยายเวลาเปิดด่านแม่สอด	 -	 เมียวดี	 ให้เร็วขึ้นเป็นเวลา	 05.30	 -	 20.30	 น.	 

ซึ่งช่วยเอ้ือให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขาย	 รวมท้ังการเปิดใช้เส้นทาง 

การเช่ือมโยงจากด่านแม่สอดเข้าสู่กอกะเร็กของเมียนมายิ่งเพิ่มความคล่องตัว

ทางการคมนาคมขนส่งได้อย่างมาก	

	 	 	 จากสถิติมูลค่าสินค้าส่งออก	 เฉพาะด่านศุลกากรแม่สอด	

ปีงบประมาณ	 2552	 -	 2559	 มีการส่งออกมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 

โดยในปี	2559	มีมูลค่าการส่งออก	66,643.773	ล้านบาท	ในขณะที่การน�าเข้า

มีมูลค่าลดลงจากปี	 2557	 และ	 2558	 โดยในปี	 2559	 มีมูลค่าการน�าเข้า	

3,158.820	 (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม	 2559)	 โดยสถานการณ์การขนส่งสินค้า 

ข้ามแดนในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปี	2557	เริ่มมีผู้ใช้สะพานข้ามแม่น�้าเมย	หรือสะพาน

แม่สอด	–	เมียวดี	(สะพานแห่งที่	1)	มากขึ้นเรื่อยๆ	จนกระทั่งในปัจจุบัน	มีการ

23 แม่สอด-เมยีนมำ ไตรมำส 1/2559 ยงัสดใส. สบืค้น	15	ส.ค.59	จาก	http://www.krobkruakao.com/

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ขนส่งสินค้าผ่านสะพานที่	1	ถึงร้อยละ	70	ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด	

ในขณะที่บริเวณท่าข้ามทั้ง	 22	 แห่ง	 มีการขนส่งสินค้ารวมกันร้อยละ	 30	 ของ

ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด	 เนื่องมาจากการขนสินค้าผ่านทางสะพานนั้นมี

ระยะทางสัน้และสะดวกกว่าการใช้ท่าข้าม	ประกอบกบัรฐับาลเมยีนมาร์สามารถ

เจรจา	และบริหารจัดการกับชนกลุม่น้อยได้			มากขึน้	รายละเอยีดแสดงดงัตาราง

ที่	9	และตารางที่	10

ตำรำงท่ี 9 สถติมิลูค่ำสินค้ำส่งออก ด่ำนศลุกำกรแม่สอด ปีงบประมำณ 2552 

- 2559 (หน่วย : ล้ำนบำท) 24

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

45 
 

15.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ในขณะท่ีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 ด้วยมูลค่า 28,496    
ล้านบาท23 นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าการค้าชายแดนทางด่านแม่สอดสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอ าเภอ  
แม่สอดเป็นเสมือนเมืองคู่แฝดกับเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมา และเป็นประตูชายแดนส า คัญท่ีจะ    
เช่ือมถึงเมืองเศรษฐกิจ เช่น ย่างกุ้งและเมาะละแหม่ง อีกท้ังปัจจุบันได้มีการขยายเวลาเปิดด่านแม่สอด - เมียวดี ให้
เร็วขึ้นเป็นเวลา 05.30 - 20.30 น. ซึ่งช่วยเอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการค้าขาย รวมท้ังการเปิดใช้เส้นทางการ
เช่ือมโยงจากด่านแม่สอดเข้าสู่กอกะเร็กของเมียนมายิ่งเพิ่มความคล่องตัวทางการคมนาคมขนส่งได้อย่างมาก  
 จากสถิติมูลค่าสินค้าส่งออก เฉพาะด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2552 - 2559 มีการส่งออกมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 66,643.773 ล้านบาท ในขณะท่ีการน าเข้ามี
มูลค่าลดลงจากปี 2557 และ 2558 โดยในปี 2559 มีมูลค่าการน าเข้า 3,158.820 (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2559) 
โดยสถานการณ์การขนส่งสินค้าข้ามแดนในปัจจุบัน ต้ังแต่ปี 2557 เริ่มมีผู้ใช้สะพานข้ามแม่น้ าเมย หรือสะพาน
แม่สอด – เมียวดี (สะพานแห่งท่ี 1) มากขึ้นเร่ือยๆ จนกระท่ังในปัจจุบัน มีการขนส่งสินค้าผ่านสะพานท่ี 1 ถึง
ร้อยละ 70 ของปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด ในขณะท่ีบริเวณท่าข้ามท้ัง 22 แห่ง มีการขนส่งสินค้ารวมกันร้อย
ละ 30 ของปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด เนื่องมาจากการขนสินค้าผ่านทางสะพานนั้นมีระยะทางส้ันและ
สะดวกกว่าการใช้ท่าข้าม ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาร์สามารถเจรจา และบริหารจัดการกับชนกลุ่มน้อยได้    
มากขึ้น รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 
 
ตารางที่ 9 สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2552 - 2559 (หน่วย : ล้านบาท)24 

 
เดือน 2552 2553 2554 2555 2556  2557 2558 2559 

ตุลาคม 1,584.003 2,459.323 804.518 2,219.306 3,693.342 4,137.101 5,505.187 7,327.986 
พฤศจิกายน 1,575.464 2,277.388 948.618 1,881.290 3,401.048 4,226.777 5,399.735 6,312.871 
ธันวาคม 1,359.610 2,624.002 1,225.879 2,332.627 3,364.851 4,245.128 5,595.971 6,822.787 
มกราคม 1,345.026 2,580.452 1,171.064 2,401.873 3,038.223 4,395.883 5,238.278 6,276.154 
กุมภาพันธ์ 1,657.457 2,621.996 1,291.536 2,936.458 3,121.869 4,304.773 5,171.327 6,270.575 
มีนาคม 2,188.202 3,305.843 1,872.696 3,772.177 4,121.625 5,223.369 6,177.600 7,155.046 
เมษายน 1,806.943 2,664.451 1,814.930 2,571.244 3,036.402 4,307.099 4,464.608 5,550.280 
พฤษภาคม 2,427.556 3,359.954 1,657.388 3,321.423 3,840.777 5,408.539 6,271.669 7,492.531 
มิถุนายน 1,977.728 2,632.200 1,434.360 3,108.391 3,375.752 4,741.936 4,901.732 6,783.469 
กรกฎาคม 2,057.790 1,446.034 1,696.406 3,176.623 2,986.299 4,424.028 4,593.437 6,652.075 
สิงหาคม 2,026.665 1,339.796 1,713.263 2,805.261 3,571.204 5,286.392 5,376.050 - 
กันยายน 2,168.207 1,361.626 1,860.869 3,441.927 3,912.604 5,256.330 5,544.468 - 

รวม 22,174.649 28,673.065 17,491.525 33,968.598 41,463.996 55,957.355 64,240.061 66,643.773 

 

                                                             
23 การค้าชายแดน แม่สอด-เมียนมา ไตรมาส 1/2559 ยังสดใส. สืบค้น 15 ส.ค.59 จาก http://www.krobkruakao.com/ 
24 สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2552 - 2559. สืบค้น 15 ส.ค.59 จาก http://www.danmaesot.com/im-ex.html 

24 สถติมิลูค่ำสินค้ำส่งออก ด่ำนศุลกำกรแม่สอด ปีงบประมำณ 2552 - 2559. สบืค้น	15	ส.ค.59	จาก	http://
www.danmaesot.com/im-ex.html
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- 2559 (หน่วย : ล้ำนบำท) 25
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ตารางที่ 10 สถิติมูลค่าสินค้าน าเข้า ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2552 - 2559 (หน่วย : ล้านบาท)25 
 

เดือน 2552 2553 2554 2555  2556 2557 2558 2559 
ตุลาคม 126.510 60.048 86.635 50.070 140.938 234.782 411.687 230.518 
พฤศจิกายน 127.593 65.333 55.271 58.743 192.747 286.717 493.060 195.497 
ธันวาคม 169.835 73.448 70.170 83.652 225.574 336.879 427.152 295.446 
มกราคม 143.194 91.390 76.521 92.122 301.441 329.647 293.470 410.462 
กุมภาพันธ์ 133.193 86.577 97.750 202.161 257.821 330.082 342.186 343.189 
มีนาคม 215.382 133.844 108.679 132.039 286.887 349.179 283.501 453.740 
เมษายน 155.938 93.793 72.830 95.624 189.523 272.126 212.627 253.559 
พฤษภาคม 191.103 130.565 87.912 127.581 289.091 247.681 260.546 333.278 
มิถุนายน 202.881 114.489 63.700 90.362 164.961 219.045 297.662 261.335 
กรกฎาคม 105.928 114.162 55.243 67.009 152.919 237.418 299.171 281.796 
สิงหาคม 86.487 81.362 32.253 71.535 116.755 298.569 310.884 - 
กันยายน 56.105 61.736 47.616 91.714 172.070 376.895 441.608 - 

รวม 1,714.150 1,109.747 854.581 1,162.611 2,510.390 3,519.018 4,073.554 3,158.820 

 
 โดยมีสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูลระหว่าง1 ต.ค.- 30 มิ.ย.59) ได้แก่ (1) 
น้ าตาลทราย (2) โทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์ (3) น้ าอัดลมและเครื่องด่ืม (4) เบียร์ (5) เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง (6) 
รถจักรยานยนต์ (7) ผ้าพิมพ์ฝ้าย (8) เครื่องจักรท่ีมีท้ังเครื่องเก็บและนวด (9)โทรทัศน์ และ (10) น้ ามันเบนซิน 
สินค้าน าเข้า 10 อันดับแรก (ข้อมูลระหว่าง1 ต.ค.- 30 มิ.ย.59) ได้แก่ (1) ถั่วลิสง (2) โค-กระบือ มีชีวิต (3) 
พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน) (4) พริกแห้ง (5) ถั่วเขียวผิวมัน (6) ส่ิงประดิษฐ์ท าด้วยไม้ (7) แร่พลวง 
(บางส่วนเข้าคลังฯ) (8) รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว (9) หอมหัวใหญ่ และ (10) โทรศัพท์มือถือ (เข้าคลังทัณฑ์
บน)26 จะเห็นได้ว่ามูลค่าทางการค้าชายแดนฝ่ังเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ังด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก 
มีมูลค่าท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับเปล่ียนมาด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้า
เสรีมากขึ้นของเมียนมา รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งประโยชน์ท่ีเกิดจากการค้าชายแดนสามารถสร้างให้เกิดความใกล้ชิด และ
ความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น การพัฒนาความเป็นเมืองชายแดนไปสู่การเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของพื้นท่ี สร้างประโยชน์จาก
ความเช่ือมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม27 

                                                             
25 สถิติมูลค่าสินค้าน าเข้า ด่านศุลกากรแมส่อด ปีงบประมาณ 2552 - 2559. สืบค้น 15 ส.ค.59 จาก http://www.danmaesot.com/im-ex.html 
26 รายงานการเดินทางศึกษาดูงานและรวบรวมข้อมูลวิจัยในพื้นที่ เรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในมิติความมั่นคง: กรณีศกึษาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก” ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.ค.59 ณ จว.ต.ก. และ จว.พ.จ.. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
27 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน. เอกสารโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมือง
เศรษฐกิจชายแดน กรณบีริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์. (มิถุนายน 2557) 

25 สถติมิลู สถิตมูิลค่ำสินค้ำน�ำเข้ำ ด่ำนศลุกำกรแม่สอด ปีงบประมำณ 2552 - 2559.	สบืค้น	15	ส.ค.59	 
จาก	http://www.danmaesot.com/im-ex.html
26  รำยงำนกำรเดนิทำงศกึษำดงูำนและรวบรวมข้อมลูวจิยัในพืน้ท่ี เรือ่ง “เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษในมติิ
ควำมมัน่คง: กรณศึีกษำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษตำก”	ระหว่างวนัที	่13	–	17	ก.ค.59	ณ	จว.ต.ก.	และ	จว.พ.จ..	
ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

	 	 	 โดยมสีนิค้าส่งออก	10	อนัดบัแรก	ในปีงบประมาณ	2559	(ข้อมูล

ระหว่าง1	 ต.ค.-	 30	 มิ.ย.59)	 ได้แก่	 (1)	 น�้าตาลทราย	 (2)	 โทรศัพท์มือถือ 

พร้อมอุปกรณ์	 (3)	 น�้าอัดลมและเครื่องดื่ม	 (4)	 เบียร์	 (5)	 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 

(6)	 รถจักรยานยนต์	 (7)	 ผ้าพิมพ์ฝ้าย	 (8)	 เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บและนวด	 

(9)โทรทัศน์	และ	(10)	น�้ามันเบนซิน	สินค้าน�าเข้า	10	อันดับแรก	(ข้อมูลระหว่าง 

1	ต.ค.-	30	มิ.ย.59)	ได้แก่	(1)	ถั่วลิสง	(2)	โค-กระบือ	มีชีวิต	(3)	พลวงออกไซด์	

(เข้าคลังทัณฑ์บน)	26	(4)	พริกแห้ง	(5)	ถั่วเขียวผิวมัน	(6)	สิ่งประดิษฐ์ท�าด้วยไม้	 

(7)	แร่พลวง	 (บางส่วนเข้าคลงัฯ)	 (8)	 รถจกัรยานสภาพเก่าใช้แล้ว	 (9)	หอมหวัใหญ่	 
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และ	 (10)	 โทรศัพท์มือถือ	 (เข้าคลังทัณฑ์บน)	 จะเห็นได้ว่ามูลค่าทางการค้า

ชายแดนฝ่ังเมยีนมาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในฝ่ังด่านพรมแดนแม่สอด	จงัหวดัตาก	มี

มลูค่าทีเ่พิม่สงูข้ึนอย่างต่อเน่ือง	ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการปรบัเปล่ียนมาด�าเนนิ

นโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้นของเมียนมา	 รวมไปถึงพัฒนาการของ

กรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นภายใน

กลุม่อนภูุมภิาค	ซึง่ประโยชน์ทีเ่กดิจากการค้าชายแดนสามารถสร้างให้เกดิความ

ใกล้ชิด	และความร่วมมือระหว่าง	2	ประเทศในด้านต่างๆ	มากขึ้น	การพัฒนา

ความเป็นเมอืงชายแดนไปสูก่ารเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ	เป็นการเพ่ิมโอกาสทาง

เศรษฐกิจ	 และความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่	 สร้างประโยชน์จากความ

เชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศ	 ดึงดูดการลงทุนจากในและต่าง

ประเทศ	และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม27

27	 อาคม	เตมิพทิยาไพสิฐ.	ยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืงเศรษฐกิจชายแดนเพือ่เชือ่มโยงประเทศเพือ่นบ้าน.	เอกสำร
โครงกำรประชุมสมัมนำพฒันำเมอืงเศรษฐกจิชำยแดน กรณบีรหิำรจดักำรเมอืงใหม่ ช่องสะง�ำ อ�ำเภอภสูงิห์. 
(มิถุนายน	2557)
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ภาพที่ 10 ด่านพรมแดนแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
 3.1.2 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก28  

 ในปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ด าเนินการ โดยอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในพื้นท่ีของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 กลุ่มพื้นท่ี ต้ังแต่ระยะเบื้องต้น ต่อเนื่องมาถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้เข้ามาบริหารประเทศ และก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้า
ชายแดนผ่านการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยมีค าส่ัง ท่ี 72/2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 ซึ่งก าหนดจัดการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของ
ไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน ต่อมา มติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (กนพ.) ครั้งท่ี 
2/2557 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นท่ีชายแดน
เป้าหมาย รวม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ พื้นท่ีรวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.กม.) รวมถึงจังหวัดตากด้วย 

 จังหวัดตากมีศักยภาพและความพร้อมของเมือง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตร  และการท่องเท่ียว และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ีร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง  โดย
พื้นท่ีแม่สอดสามารถเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady Trade Zone) ของสหภาพพม่า ซึ่งต้ังอยู่
ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตร และมีพื้นต้ังอยู่ปลายแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ (East-West  Economic  Corridor: 
EWEC) เป็นจุดตัดระหว่างแนวเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ North-South  Economic  Corridor  (NSEC)  มีโครงข่าย
การคมนาคมทางบกท่ีสนับสนุนการขนส่งท้ังผู้โดยสารและสินค้า มีสนามบินพาณิชย์ เป็นแหล่งผลิตทางการ
เกษตรและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ตลอดจนเป็นประตูสู่อันดามัน และประเทศใน   
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คือ เมียนมา จีน และสามารถเช่ือมโยงกับเส้นทางการค้าขายเป็นประตูสู่ยุโรป ประกอบ
กับมีมูลค่าการค้าขายชายแดนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ในการก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้มีการก าหนดขอบเขต

                                                             
28 ความเป็นมาของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก. สบืคน้ 15 มิ.ย.59 จาก http://www.taksez.com/th/page/establishment.html 

ภาพที่	10	ด่านพรมแดนแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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  3.1.2 กำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก28

   ในปี	 2556	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 โดยมอบ

หมายให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

(สศช.)	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 โดยอ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 เป็นหนึ่งในพื้นที่ 

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 5	 กลุ่มพื้นที่	 ต้ังแต่ระยะ 

เบื้องต้น	 ต่อเนื่องมาถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้เข้ามาบริหาร

ประเทศ	 และก�าหนดแนวทางในการด�าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้น 

การส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี 

ที่มีศักยภาพ	 โดยมีค�าสั่งที่	 72/2557	 เรื่อง	 แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ลงวันที่	19	มิถุนายน	2557	ซึ่งก�าหนดจัดการประชุม

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	 คร้ังที่	 1/2557	 

เมื่อวันอังคารที่	 15	 กรกฎาคม	 2557	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พื้นที ่

ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 

ของไทยใน	5	พืน้ทีช่ายแดน	ต่อมา	มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	 ครั้งท่ี	 2/2557	 เมื่อวันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	 2557	 

เห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน	 5	 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย	

รวม	36	ต�าบล	ใน	10	อ�าเภอ	พื้นที่รวมประมาณ	1.83	ล้านไร่	(2,932	ตร.กม.)	

รวมถึงจังหวัดตากด้วย

28 ควำมเป็นมำของกำรจดัตัง้เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษตำก. สบืค้น	15	ม.ิย.59	จาก	http://www.taksez.
com/th/page/establishment.html

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 จังหวัดตากมีศักยภาพและความพร้อมของเมือง	 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	 	 การลงทุนภาคอุตสาหกรรม	 ภาคเกษตร	 	 และการท่องเที่ยว	 และ 

ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ีร่วมกันผลักดันอย่างต่อเน่ือง 

โดยพื้นที่แม่สอดสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี	(Myawady	Trade	

Zone)	ของสหภาพพม่า	ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง	10	กิโลเมตร	และมีพื้นตั้งอยู่

ปลายแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	(East-West		Economic		Corridor:	EWEC)	

เป็นจุดตัดระหว่างแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	 North-South	 Economic		 

Corridor	 (NSEC)	 มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกท่ีสนับสนุนการขนส่ง 

ทั้งผู ้โดยสารและสินค้า	 มีสนามบินพาณิชย์	 เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร 

และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตัว	 ตลอดจนเป็นประต ู

สูอ่นัดามัน	และประเทศใน		อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	คอื	เมยีนมา	จีน	และสามารถ

เช่ือมโยงกับเส้นทางการค้าขายเป็นประตสููยุ่โรป	ประกอบกบัมมีลูค่าการค้าขาย

ชายแดนที่เพิ่มสูงข้ึน	 ในการก�าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 ได้มี 

การก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับต�าบลที่อยู่ติดชายแดนและไม่ทับซ้อนพื้นที ่

ป่าไม้ของจังหวดัตาก	จ�านวน	14	ต�าบล	886,875ไร่	(1,419	ตร.กม.)	ใน	3	อ�าเภอ	

ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอพบพระ	และ	อ�าเภอแม่ระมาด	ดังนี้

	 	 	 1)	 อ�าเภอแม่สอด	 พื้นท่ีเป้าหมายรวม	 8	 ต�าบล	 มีพื้นที่	 

529,264	ไร่	 เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์	32,234ไร่	คิดเป็นร้อยละ	25	ของพื้นที่

ทั้งหมด	 ดังนี้	 ต�าบลแม่สอด	 ต�าบลแม่ตาว	 ต�าบลท่าสายลวด	 ต�าบลพระธาต ุ

ผาแดง	ต�าบลแม่กาษา	ต�าบลแม่ปะ	ต�าบลแม่กุ	และต�าบลมหาวัน

	 	 	 2)	 อ�าเภอพบพระ	 พื้นที่เป้าหมายรวม	 3	 ต�าบล	 มีพื้นที	่ 

261,961	ไร่	 เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์	22,972	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	9	ของพื้นที่

ทั้งหมด	ดังนี้	ต�าบลพบพระ	ต�าบลช่องแคบ	และต�าบลวาเล่ย์

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 3)	 อ�าเภอแม่ระมาด	 พื้นที่เป้าหมายรวม	 3	 ต�าบล	 มีพื้นที	่

244,797	ไร่	เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์	43,548	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	18	ของพื้นที่

ทั้งหมด	ดังนี้	ต�าบลแม่จะเรา	ต�าบลแม่ระมาด	และต�าบลขะเนจื้อ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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พื้นท่ีในระดับต าบลท่ีอยู่ติดชายแดนและไม่ทับซ้อนพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดตาก จ านวน 14 ต าบล 886,875ไร่ 
(1,419 ตร.กม.) ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และ อ าเภอแม่ระมาด ดังนี้ 

1) อ าเภอแม่สอด พื้นท่ีเป้าหมายรวม 8 ต าบล มีพื้นท่ี 529,264 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
32,234ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ีท้ังหมด ดังนี้ ต าบลแม่สอด ต าบลแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระ
ธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่กุ และต าบลมหาวัน 

2) อ าเภอพบพระ พื้นท่ีเป้าหมายรวม 3 ต าบล มีพื้นท่ี 261,961 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
22,972 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นท่ีท้ังหมด ดังนี้ ต าบลพบพระ ต าบลช่องแคบ และต าบลวาเล่ย์ 

3) อ าเภอแม่ระมาด พื้นท่ีเป้าหมายรวม 3 ต าบล มีพื้นท่ี 244,797 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
43,548 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นท่ีท้ังหมด ดังนี้ ต าบลแม่จะเรา ต าบลแม่ระมาด และต าบลขะเนจ้ือ 

 

 
 

ภาพท่ี 11 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพื้นท่ี 3 อ าเภอ 
 
 กลไกการขับเคล่ือนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากได้มีการเตรียมความพร้อม โดย

ด าเนินการ ดังนี้ 29  
 1) จัดท าแผนแม่บทเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ควบคู่

กับการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) ภายใต้โครงการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2) การน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 มาใช้ร่วมกับ
อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมของรัฐมนตรีว่าการประจ ากระทรวง อธิบดี และปลัดกระทรวงต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงาน 

                                                             
29 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด. สืบค้น 15 มิ.ย.59 จาก http://www.taksez.com/th/page/enginetaksez.html 

ภาพที่	11	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	ครอบคลุมพื้นที่	3	อ�าเภอ

	 	 	 กลไกการขบัเคลือ่นนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตากได้มี

การเตรียมความพร้อม	โดยด�าเนินการ	ดังนี้	29   

	 	 	 1)	 จัดท�าแผนแม่บทเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้ง 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	ควบคูก่บัการศึกษาของส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (ศสช.)	 ภายใต้โครงการศึกษาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

29 กลไกกำรขับเคลือ่นนโยบำยเขตเศรษฐกจิพเิศษของจงัหวดั.	สบืค้น	15	ม.ิย.59	จาก	http://www.taksez.
com/th/page/enginetaksez.html

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 83

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 	 2)	 การน�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 พ.ศ.	 2556	 มาใช้ร่วมกับอ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิมของรัฐมนตรี

ว่าการประจ�ากระทรวง	อธิบดี	และปลัดกระทรวงต่างๆ	 เพื่อให้การด�าเนินงาน	

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 มีประสิทธิภาพและ 

มีความชัดเจนในแนวทางการด�าเนินงานมากขึ้น

	 	 	 3)	 จัดท�าประชาพิจารณ์และร่วมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในพืน้ท่ี	3	อ�าเภอ	ทีก่�าหนดให้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	ได้แก่	

อ�าเภอแม่สอด	อ�าเภอพบพระ	อ�าเภอแม่ระมาด	

	 	 	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 การประมวล

ปัญหา	 อุปสรรค	 และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ส�าหรับการเตรียม 

ความพร้อมจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	มีความถูกต้องรวดเร็ว	และมีความ

เป็นเอกภาพ	 กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะท�างานศูนย์ขับเคลื่อนงาน 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (ศศพ.)	 โดยแต่งตั้งบุคคลากรของจังหวัดตาก 

เป็นรองหัวหน้าคณะท�างานศูนย์ฯ	และคณะท�างานศูนย์	ซึ่งประกอบด้วย	

	 	 	 1)	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ได้รับมอบหมาย	 เป็นรอง 

หัวหน้าศูนย์ฯ

	 	 	 2)	 นายอ�าเภอแม่สอด	เป็นคณะท�างานศูนย์ฯ

	 	 	 3)	 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	 ส�านักงาน 

จังหวัดตาก	เป็นคณะท�างานศูนย์ฯ

	 	 	 ในส่วนของจังหวัดตาก	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน 

คณะกรรมการ	และคณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบายการจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ	จังหวัดตาก	3	ชุด	ประกอบด้วย	
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	 	 	 1)	 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์	 ขอบเขตพ้ืนที่	 และ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	

	 	 	 2)	 คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด ้านแรงงาน	 

การสาธารณสุข	และความมั่นคง	และ

	 	 	 3)	 คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

	 	 	 พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก	 เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 

ในด้านต่างๆ	ตามกลุ่มภารกิจ	7	กลุ่ม	ได้แก่

	 	 	 1)	 ด้านขอบเขตพื้นที่และการจัดหาที่ดิน

	 	 	 2)	 ด้านแรงงาน	สาธารณสุข	และความมั่นคง

	 	 	 3)	 ด้านสิทธิประโยชน์

	 	 	 4)	 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	(ถนน	ไฟฟ้า	ประปา)	และด่านศลุกากร

	 	 	 5)	 ด้านการส่งเสริมอาชีพ	การฝึกทักษะ	และการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

	 	 	 6)	 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 วัฒนธรรมประเพณ	ี

และการสาธารณสุข

	 	 	 7)	 ด้านการบริหารส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	

ศูนย์บรกิารจดุเดียวเบ็ดเสรจ็	(One	Stop	Service:	OSS)	และศนูย์ประสานงาน

บ้านพี่เมืองน้อง	(Sister	City)	ระหว่างแม่สอดและเมียวดี

	 	 	 การจัดท�าแผนงานโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก30	 โดยมีแผนงานระยะเร่งด่วน	 

และ	แผนระยะกลางและระยะยาว	คือ

30 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก. สืบค้น	 15	 มิ.ย.59	 จาก	 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/ 
Documentdownload/Tak-enocomic.docx
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    แผนงำนระยะเร่งด่วน 

	 	 	 1)	 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม	

แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร	 รวมถึงการก่อสร้าง 

ด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่	2	ด้วย	

	 	 	 2)	 การจัดหาแหล่งน�้าดิบเพื่อรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	การสร้างอ่างเก็บน�้า	การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		

ภาพที่	12	โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

   แผนระยะกลำง และระยะยำว 

	 	 	 1)	 จดัหาพืน้ท่ีส�าหรบัรองรบัการจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษชายแดน	 โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวรป่าแม่สอด	 

เพือ่ให้จังหวดัเป็นผูบ้รหิารจดัการและใช้ประโยชน์ในการพฒันาเป็นศนูย์บรกิาร

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	 คลังสินค้าทัณฑ์บน	 ศูนย์โลจิสติกส์ 

และนคิมอตุสาหกรรม	พืน้ทีก่่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เมย	แห่งที	่2	พร้อมโครงข่าย	
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 2) การจัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างอ่าง
เก็บน้ า การเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน   

 

 
 

ภาพที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
 แผนระยะกลาง และระยะยาว  
 1) จัดหาพื้นท่ีส าหรับรองรับการจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเร่งรัดให้มีการ

พิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวรป่าแม่สอด เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็น
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม พื้นท่ี
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งท่ี 2 พร้อมโครงข่าย  

 2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งท่ี 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

 3) การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 4) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ าเภอแม่สอด มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการ

ซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น  

 5) การพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยง อ.พบพระ - อ.อุ้มผาง โดยพัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมา
บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึง บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.อุ้มผาง ระยะทาง 28 กม. เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมา และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ลดระยะเวลาในการเดินทางจาก   
อ.แม่สอด ถึง อ.อุ้มผาง ให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ 

 ปัจจุบัน จังหวัดตากมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี้ 
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	 	 	 2)	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่	 2	 พร้อม 

โครงข่าย	และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	

	 	 	 3)		การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	

	 	 	 4)		การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอ�าเภอแม่สอด	 มีโครงการ

ขยายเส้นทางคมนาคม	 และการซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด	 

เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนมากขึ้น	

	 	 	 5)	 การพฒันาเส้นทางเชือ่มโยง	อ.พบพระ	-	อ.อุม้ผาง	โดยพฒันา

เส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาบริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ	 ต.วาเล่ย์	 อ.พบพระ	 ถึง	 

บ้านหนองบัว	ต.หนองบัว	อ.อุ้มผาง	ระยะทาง	28	กม.	เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า

ชายแดนกับเมียนมา	 และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 ลดระยะเวลา 

ในการเดินทางจาก	 อ.แม่สอด	 ถึง	 อ.อุ้มผาง	 ให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการ 

ใช้เส้นทางปกติ

	 	 	 ปัจจุบัน	 จังหวัดตากมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

ขนส่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ดังนี้

	 	 	 1)	 โครงการขยายช่องจราจรสายตาก	 –	 แม่สอด	 ระยะทาง	 

76	ก.ม.	 เป็น	 4	 ช่องจราจร	 เพื่อเอื้อต่อการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	 

และลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง	 อีกทั้งยังมีแผนงานโครงการปรับปรุง

เส้นทางคมนาคมช่วงแม่สอด	–	เมียวดี	ไปยังเขาตะนาวศรี	ระยะทาง	45	ก.ม.	

มูลค่าเงินลงทุน	 1.14	 พันล้านบาท	 ท�าให้สามารถเดินทางจากเมืองเมียวดี	 

ผ่านเมืองเมาะละแหม่ง	ไปยังเมืองย่างกุ้ง	(ระยะทาง	45	ก.ม.)	ได้ภายใน	1	วัน	

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่	 2	 พร้อมโครงข่าย	 สถานท่ีต้ัง 

บ้านวังตะเคียน	ต.ท่าสายลวด	อ.แม่สอด	จ.ตาก	การขยายสนามบินแม่สอดให้มี
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การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์-

ก�าแพงเพชร-ตาก-อ.แม่สอด	เพือ่ให้เป็นเส้นทางคมนาคม	ขนส่ง	ท่องเท่ียว	ควบคู่

กับการพัฒนาเส้นทางรถยนต์

	 	 	 2)	 การสร้างสะพานสะพานมติรภาพไทย	–	เมยีนมา	ข้ามแม่น�า้

เมยแห่งที่	 2	 เป็นการลดปัญหาความแออัดทางการจราจร	 การขนส่งสินค้า	 

และการตรวจคนข้ามแดนได้	 โดยสะพานฯ	 แห่งนี้จะใช้ในเป็นเส้นทางหลัก 

ในการคมนาคมขนส่งสินค้าที่มีการแบ่งแยกช่องทางกันอย่างชัดเจน	 เพื่อ 

อ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว	 การขนส่งสินค้า	 และกระจายความ 

แออัดจากการใช้สะพานฯ	 แห่งท่ี	 1	 ได้เป็นอย่างดี	 ทั้งน้ีมีปัญหาในระยะแรก 

ในการก่อสร้างเกดิจากการทีป่ระชาชนไม่ยอมให้ใช้ประโยชน์	แต่รฐัมีการเวนคนื

ที่ดินโดยจ่ายค่าชดเชยด้วยวิธีการปรองดอง	 คือ	 การพบปะชาวบ้านในพ้ืนที่	 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน	 การพิจารณาจ่ายค่าชดเชย	 

ค่ารื้อถอนตามกฎเกณฑ์ของกรมทางหลวง	 โดยมีค่าจดกรรมสิทธิเบื้องต้นของ

โครงการเฉพาะฝ่ังไทย	รวมประมาณ	350	ล้านบาท	ประกอบไปด้วย	ค่าทดแทน

ทีด่ิน	ประมาณ	250	ล้านบาท	ค่าทดแทนสิง่ปลูกสรา้ง	100	ล้านบาท	ซึง่ปัจจุบนั

การด�าเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะส่งมอบและเปิดใช้สะพานฯ	ได้ภายในเดือน	

ต.ค.59	ส่วนศูนย์บริการ	One	Stop	Service	:	OSS	โกดังคลังสินค้า	ตัวอาคาร

ส�านักงานต่างๆ	 เช่น	 ด่านศุลกากรแม่สอด	 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	 

(ตม.แม่สอด)	 และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	 ถนนเชื่อมต่อการใช้สะพานมิตร

ภาพฯ	ที่ต้องสร้างฝั่งไทย	17	ก.ม.	ฝั่งเมียนมา	4	ก.ม.	และองค์ประกอบอื่นๆ	

ทั้งหมด	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 2560	 ด้วยงบประมาณรวมทั้งหมดกว่า	 

3,900	 ล้านบาท	 ซึ่งหากด�าเนินการแล้วเสร็จจะท�าให้มูลค่าการค้าชายแดน 

ด้านแม่สอด	 -	 เมียวดี	 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ในขณะท่ีฝั่งเมียนมา 

ยังมีปัญหาเร่ืองเวนคืนท่ีดินยังไม่แล้วเสร็จครบทุกพ้ืนที่	 แต่จากการประชุมครั้ง

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ล่าสุดเมียนมาจะมอบพื้นที่เพิ่มได้อีก		2	กม.	และจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ทั้งหมดในปี	2562	

	 	 	 3)	 ระบบสาธารณูปโภค	 ท้ังในด้านไฟฟ้าและประปา	 คือ	 (1)	

ระบบไฟฟ้า	 จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก	 ในพื้นที่	 3	 อ�าเภอ	 14	 ต�าบล	มีอัตราความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เฉลี่ย	ร้อยละ	11.01	ต่อปี	โดยในปี	2558	มีความต้องการใช้ไฟฟ้า	71	MW	และ

ปี	2559	มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ	90	MW	และในปี	2560	จะมีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ	100	MW	ซึ่งจังหวัดมีแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับ	

อาทิ	 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด	 (ชั่วคราว)	 ขนาด	 50	MVA	 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด	 ระยะที่	 2-3	 โครงการเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณสามแยก

แม่สอด	ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบส�ารวจ	และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิล

ใต้ดินในเขตชุมชนเทศบาลนครแม่สอด	 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุน

จากรัฐบาล	 (2)	 การประปาส่วนภูมิภาค	 ได้จัดท�าแผนงานก่อสร้างปรับปรุง 

ขยายระบบประปา	 อ.แม่สอด	 และ	 อ.แม่ระมาด	 เพ่ือรองรับและให้บริการน�้า

ประปาในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนและพืน้ท่ีใกล้เคยีง	โดยจดัท�าโครงการ

ลงทุนเป็น	2	ระยะ	(ระยะที่	1	ปี	2557	วงเงิน	468	ล้านบาท	และระยะที่	2	ปี	

2559	วงเงิน	250	ล้านบาท)

	 	 	 4)	 การจดัท�าผงัเมอืง	และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	โดยมแีนวทาง

การพฒันา	อาท	ิการเป็นเขตอตุสาหกรรมสิง่ทอ	เฟอร์นเิจอร์	ศนูย์ขนส่งต่อเนือ่ง

หลายรูปแบบ	 คลังสินค้า	 และที่อยู่อาศัยส�าหรับแรงงานและประกอบการ	 

รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

ได้มกีารให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องส�ารวจพืน้ท่ี	สปก.	ทีร่าชพสัด	ุทีข่องนคิมสหกรณ์	

ที่ในความครอบครองของกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	 และที่สาธารณ

ประโยชน์อื่นๆ	 ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	 เพื่อให้เอกชนเช่าพื้นท่ี

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ลงทุนประกอบกิจการ	 และเพื่อจัดหาพื้นที่จัดท�าศูนย์กระจายสินค้า	 เนื่องจาก

ปัจจุบัน	 ราคาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีราคาเฉล่ียต่อไร่สูงข้ึน 

อย่างมาก	ท�าให้นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะซื้อที่ดินเพื่อลงทุน	

ดังนั้น	 การเช่าท่ีดินจากภาครัฐจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนในการลด 

ความเสี่ยง	 ซึ่งภาครัฐมีพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์/	 พื้นที่เขตที่ราชพัสดุ/	 พื้นที ่

เขต	 ส.ป.ก.	 ให้นักลงทุนเช่า	 และให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา

ความเหมาะสมในการก�าหนดผงัเมอืงรวมเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวดัตาก	

ให้มคีวามสอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีด้่วย	ทัง้นี	้ในด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดินยังพบว่ามีปัญหาจากการต่อต้านจากชาวบ้านที่ถูกเวนคืนที่ดินที่เข้าไป 

อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้อง

	 	 	 5)	 การขยายเวลาเปิด-ปิดด่านและการอ�านวยความสะดวก 

ในพิธีศุลกากร	 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าฝ่ายเมียนมาเห็นชอบในการขยาย

เวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า	เป็นเวลา	0500-2000	

ตามเวลาท้องถ่ินเมียนมาร์	 (0500-2030	 ตามเวลาไทย)	 โดยเริ่มด�าเนินการ 

มาตัง้แต่วนัที	่ 1	ม.ค.58	 รวมทัง้มกีารขยายพืน้ทีก่ารเดนิส�าหรบัผูถ้อืบตัรผ่านแดน	

(Border	 Pass)	 ชาวเมียนมาให้เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในได้เพิ่มเติม	 ซึ่งสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ	 มีมติให้ขยายพื้นที่การเดินทางผ่านแดนถาวรแม่สอด	 –	 เมียวดี	

ได้ถึงพื้นที่	 จ.ตาก	 โดยให้จังหวัดประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการขยายพืน้ท่ีการเดนิทางและน�าเสนอคณะอนกุรรมการพจิารณา

การเปิดจุดผ่านแดนพิจารณาต่อไป

	 	 	 6)	 ด่านศุลกากรแม่สอด	 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	โดยมแีผนการก่อสร้างอาคารส�านกังาน

ของด่านศุลกากรแห่งใหม่	 เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดตาก	 ได้มีการท�ามวลชนสัมพันธ์	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ในพื้นที่	 ท�าให้สามารถลดความขัดแย้งในพื้นที่ลงได้	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการ 

สร้างความรูค้วามเข้าใจและเตรยีมความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการ	เพ่ือปรับตัว

รบักบัการขยายพฒันาทีจ่ะเข้ามามากขึน้		โดยประกอบไปด้วยโครงการระยะสัน้	

และระยาว	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 	 -	 โครงการระยะสั้น	มีการปรับปรุงช่องศุลกากร	ปรับปรุง

พธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง	การขยายลานตรวจสนิค้าของด่านฯ	การขยายช่องทาง

จราจรบริเวณด่านฯ	 ให้สามารถเดินทางสัญจรสะดวก	 รวดเร็วมากขึ้น	 รวมท้ัง 

น�าระบบ	 x-ray	 มาใช้ในการตรวจสอบสินค้า	 เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นในการ 

ตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าต้องห้ามต่างๆ	 และลดระยะเวลาในการ

ตรวจสอบสินค้า	ท�าให้ลดความแออัดบริเวณด่านฯ	และการผ่านด่านฯ	สะดวก	

รวดเร็วมากขึ้น

	 	 	 	 -	 โครงการระยะยาว	มโีครงการสร้างด่านฯ	แห่งที	่2	บริเวณ

สะพานที	่2	ซึง่มกี�าหนดจะแล้วเสรจ็ในเดอืนตลุาคม	2559	รวมทัง้โครงการสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่	 2	 เมื่อแล้วเสร็จจะมีช่องทางส�าหรับศุลกากร 

ที่สามารถอ�านวยความสะดวกได้มากขึ้น

	 	 	 โดยภาพรวม	 อาจกล่าวได้ว่าจังหวัดตากเป็นพื้นท่ีชายแดนที่มี

ศกัยภาพในการผลกัดันเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	เนือ่งจากมลีกัษณะภมิูศาสตร์

ที่เป็นพ้ืนที่ชายแดน	 และมีศักยภาพพอสมควรในเรื่องของระบบโครงสร้างพ้ืน

ฐาน	สาธารณปูโภค	รวมถึงความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกจิการค้าและการลงทุน	

สามารถเข้าถงึแหล่งวัตถดุบิและทรพัยากรธรรมชาติทีอ่ดุมสมบรูณ์ของเมยีนมา

ได้ง่าย	 อีกทั้งยังมีด่านอยู่ใกล้กับเมืองย่างกุ้ง	 ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการค้าและการ 

กระจายสนิค้าท่ีส�าคญัของเมยีนมาอกีด้วย	นอกจากนี	้ยงัมศีกัยภาพด้านแรงงาน

โดยมีชาวเมียนมาที่เข้ามาท�างานและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ในพื้นที่จังหวัดตากแล้วกว่า	 72,000	 คน	 รวมถึงรัฐบาลเห็นชอบการจัดระบบ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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การจ้างคนต่างด้าวท�างานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล	 ตามมาตรา	 14	

แห่งพระราชบญัญัตกิารท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551	โดยอนุญาตให้เข้ามา

ท�างานในราชอาณาจักรได้	 โดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมาย 

ว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นการชั่วคราวหรือตามฤดูกาลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษได้	 โดย	 สศช.	 ได้ติดตามและประมวลผลการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก	(แม่สอด)	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแห่งอื่น	

เนือ่งจากเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษตาก	(แม่สอด)	เป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายล�าดับแรก

ในการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล	 และมีศักยภาพในการเป็นประตูเศรษฐกิจ 

ของไทยเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค	 มีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	และมีความก้าวหน้าของการด�าเนินงานที่ชัดเจนโดยในช่วง	1	มกราคม	

2558	 -	 6	 กรกฎาคม	 2559	 มีนักลงทุนขอรับการส่งเสริมการลงทุน	 21	 

ราย	วงเงินลงทุนรวม	3,798.51	ล้านบาท	ทั้งนี้	ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้มีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน 

ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 (แม่สอด)	 เกิดผลเป็นรูปธรรม	 โดย	 สศช. 

ได้ถอดบทเรียนการด�าเนินงานทั้งที่ได้ด�าเนินการเป็นผลส�าเร็จอย่างดีและ 

ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้น�าไปใช้ประยุกต์กับพื้นที่อื่นได้ต่อไป31 

	 	 	 อย่างไรกต็าม	การเปิดกว้างทางด้านการค้าบรเิวณชายแดนอาจ

ก่อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของทั้งบุคคล	สิ่งของ	และเงินทุน	ที่ผิดกฎหมายได้

เช่นกัน	ดงัน้ัน	ในพืน้ทีจ่�าเป็นต้องมรีปูแบบการบรหิารจดัการชายแดนด้านความ

มั่นคงอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงในพื้นที่	 ซึ่งการเปิดรับการลงทุนดังกล่าวท�าให้ในพื้นที่ชายแดนมี

หลายภาคส่วนเข้ามาเกีย่วข้อง	ทัง้ภาคการเมอืง	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

31 ระเบยีบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ ครัง้ท่ี 2/2559.	ส�านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ	ระเบยีบวาระที	่4	หน้า	3.	2559
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เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการตามแนวชายแดนมากขึ้น	 เนื่องจากพื้นที่

ชายแดนมีจุดอ่อนทั้งจากสภาพปัญหาของพื้นที่	 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

พื้นที่บริเวณชายแดน	และปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้าน	จึงควรให้การเฝ้าระวัง

ป้องกันผลกระทบที่มากับการพัฒนา	 ส�าหรับชายแดนไทย	 -	 เมียนมา	 มีจุด 

ผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย	-	เมียนมามี	7	จังหวดั	ได้แก่	เชียงราย	ตาก	ระนอง	

เชียงใหม่	 แม่ฮ่องสอน	 กาญจนบุรี	 และประจวบคีรีขันธ์	 ส่วนจังหวัดที่	 ไม่มี 

จุดผ่านแดน	 คือ	 ราชบุรี	 เพชรบุรี	 และชุมพร	 ในส่วนของจังหวัดตากมี 

จุดผ่านแดนถาวร	1	แห่ง	คือ	บ้านริมเมย	หมู่	2	ต�าบลท่าสายลวด	อ�าเภอแม่สอด	

เป็นเขตติดต่อกับเมือง		เมียวดี	รัฐกระเหรี่ยง	ประเทศเมียนมา32  

32 จดุผ่ำนแดนบรเิวณชำยแดนไทยเมยีนมำ. สบืค้น	7	ม.ิย.59	จาก	http://www.bcca.go.th/asean/?name=-
knowledge&file=	readknowledge&id	=15		
33	 ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา.	พระราชบัญญตัจัิดระเบยีบกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.2551.

 3.2 กลไกก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงช�ยแดน 
  ไทย - เมียนม�

	 	 กองทัพไทย	 เป็นส่วนราชการหนึ่งที่สังกัดกระทรวงกลาโหม	 มีหน้าที่

เตรียมก�าลัง	 กองทัพไทย	 การป้องกันราชอาณาจักรและด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การใช้ก�าลังทหารตามอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม	 มีผู้บัญชาการทหาร

สูงสุดเป ็นผู ้ บังคับบัญชารับผิดชอบ	 กองทัพไทยอาจตั้งคณะกรรมการ	 

คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ	ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษา

เอกราชและผลประโยชน์แห่งชาติ	 รวมท้ังการปฏิบัติการทางทหารของทุกส่วน

ราชการร่วมกนัได้	กองทพัไทยมส่ีวนราชการ	5	หน่วย	คอื	กองบญัชาการกองทพั

ไทย	กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	และส่วนราชการอื่นตามที่ก�าหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา33	 โดยการบริหารจัดการชายแดน	 ในส่วนที่กองทัพไทย 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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มีกลไกความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน	ในการบรหิารจดัการชายแดนร่วมกนั

หลายระดบั	 เช่น	กลไกการประชมุคณะกรรมการเขตแดนร่วม	 (Joint	boundary	

committee:	 JBC)	 คณะกรรมการชายแดนท่ัวไป	 (General	 border	 

committee:	GBC)	คณะกรรมการระดับสูง	(High	level	committee:	HLC)	

และคณะกรรมการชายแดนส่วนภมูภิาค	(Regional	border	committee:	RBC)	

ในการด�าเนินการจัดการความมั่นคงชายแดนร่วมกันมีท้ังระดับภายใน 

ประเทศตั้งแต่รัฐบาล	 กองทัพ	 และพื้นที่	 รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ

ของไทย	-	เมียนมา	ซึ่งมีกลไกการด�าเนินงาน	ดังนี้		

  3.2.1 กลไกระดบัประเทศระหว่ำงไทย - เมยีนมำ	มคีณะกรรมาธกิาร

ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 	 -	 คณะกรรมาธกิารร่วมไทย	–	เมยีนมา	(Thailand–	Myanmar	

Joint	 Commission	 on	 Bilateral	 Cooperation	 -	 JC)	 ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศทั้ง	 2	 ประเทศเป็นประธานร่วมเพื่อส่งเสริมความ

สัมพันธ์ในภาพรวม	

	 	 	 -	 คณะกรรมการเขตแดนร่วม	(Joint	Boundary	Committee	–	JBC)	

ซึง่รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศทัง้	2	ประเทศเป็นประธานร่วม	

เพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนร่วมกัน34 

  3.2.2 กลไกระดับกระทรวงกลำโหมและกองทัพไทย

	 	 	 กระทรวงกลาโหม	 ในประเด็นด้านความมั่นคงชายแดน 

และประเทศเพือ่นบ้าน	มยีทุธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงที่

มุ่งเน้นการด�าเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร	 เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและ 

34	 ศนูย์ศึกษาความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(International	Cooperation	Study	
Center	of	Thammasat	University	(ICSC:	TU)	.	สบืค้น	7	ม.ิย.59	จาก	http://www.apecthai.org/apec/
th/profile1.php?	continentid=2&country=b8#ความสมัพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพเมยีนมา
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ขยายความร่วมมอืด้านความมัน่คงชายแดนไทยกับประเทศเพือ่นบ้านให้มากขึน้	

รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 

เมื่อประสบภัยพิบัติ	โดยไทย	-	เมียนมา	มีกลไกดังนี้	

	 	 	 -	 กองทพัไทย	มกีารจดัต้ังคณะกรรมการระดบัสงู	(High	Level	

Committee	 :	 HLC)	 ระหว่างกองทัพไทย	 -	 เมียนมา	 โดยมีผู ้บัญชาการ 

ทหารสงูสดุของทัง้	2	ฝ่ายเป็นประธานร่วม	ซึง่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ระดับสูง	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 ประธานกรรมการ

	 	 	 (2)	 ผู้บัญชาการทหารบก	 รองประธานกรรมการ

	 	 	 (3)	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 กรรมการ

	 	 	 (4)	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 กรรมการ

	 	 	 (5)	 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	(ทบ.)	กรรมการ

	 	 	 (6)	 เสนาธิการทหาร	 กรรมการ

	 	 	 (7)	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย	 กรรมการ

	 	 	 	 และแผนกลาโหม

	 	 	 (8)	 เจ้ากรมข่าวทหาร	 กรรมการ

	 	 	 (9)	 เจ้ากรมยุทธการทหาร	 กรรมการ

	 	 	 (10)	แม่ทัพภาคที่	1	 กรรมการ

	 	 	 (11)	แม่ทัพภาคที่	3	 กรรมการ

	 	 	 (12)	เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร	 กรรมการ/เลขานกุาร

	 	 	 	 ซึง่คณะกรรมการระดบัสงูมหีน้าที	่พจิารณาก�าหนดแนวทาง

การปฏิบตัเิก่ียวกบัความร่วมมอืทางทหารระหว่างกองทพัไทยกบักองทพัเมยีนมา	

เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนไทย	 –	 เมียนมา	 การประชุม	 ปรึกษาหารือ	 

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	 และ 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	 และส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้พื้นที่

ชายแดนไทย	-	เมยีนมา	มคีวามสงบเรยีบร้อย	มคีวามปลอดภยั	ประชาชนมชีวีติ

ความเป็นอยู่ที่ดี	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษา	 และให้ความเห็นชอบโครงการ

ความร่วมมือต่างๆ	 ที่เหล่าทัพเสนอ	 ตลอดจนก�ากับดูแลและประเมินผล 

การด�าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	การเชิญผู้แทน

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องประชุม	 ปรึกษาหารือ	 เพื่อประโยชน์ต่อการประชุม 

และการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	HLC	ได้ตามความเหมาะสม	และด�าเนิน

การอื่นตามความจ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาความมั่นคงร่วมกัน	 และปัญหา 

เฉพาะอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้บริเวณชายแดนไทย	-	เมียนมา

	 	 	 	 โดยมีกรอบการเจรจาเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย	-	เมียนมาในกรอบของคณะกรรมการระดับ

สูง	และกลไกอื่นๆ	ภายใต้กรอบนี้	2	ด้านหลัก	คือ

	 	 	 	 (1)	 ด ้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร ้อย	 

โดยครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 โครงการความร่วมมือทางทหาร

ระหว่างกนั	การแลกเปลีย่นการเยอืนของก�าลงัพลและครอบครัว	การแลกเปล่ียน

ข่าวกรองทางทหาร	 การแข่งกีฬาเพ่ือเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง	 2	 กองทัพ	

ความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้าย	 การบรรเทาภัยพิบัติ	 การแลกเปลี่ยน

คณะวัฒนธรรมทางทหาร	และการแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพส�าหรับก�าลังพล

และครอบครัว	 รวมทั้งความร่วมมือด้านโครงการศึกษาของก�าลังพลและ

ครอบครัว

	 	 	 	 (2)	 การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความมั่นคงชายแดน	

ครอบคลมุประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ	ความร่วมมอืในการป้องกนัอาชญากรรมตามแนวชายแดน	ความร่วมมอื

ในการป้องกันและปราบปรามการค้าอาวุธและกระสุนผิดกฎหมาย	การส่งเสริม
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน	 การส่งเสริม 

ความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล	 การส่งเสริมการด�าเนินการเกี่ยวกับ

การเกษตร	 การสาธารณสุข	 การท่องเที่ยว	 การรักษาส่ิงแวดล้อม	 การศึกษา	

ศาสนาและวัฒนธรรม	 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอื่นๆ	 ที่อาจมีผลกระทบ 

ต่องานรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบร้อยตามพืน้ทีช่ายแดนไทย	–	 เมยีนมา	

เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน	 รวมถึงการพัฒนาและ 

ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีด่ใีนการรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนัของท้ังสองฝ่ายในพืน้ที่

ตามแนวชายแดน	

  3.3.3 กลไกระดับพื้นที่

	 	 	 ไทย-	 เมียนมา	 มีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสหภาพเมยีนมาว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการ

ชายแดนส่วนภูมิภาค	 ซึ่งเป็นความร่วมมือกรอบทวิภาคี	 ในส่วนที่กองทัพ 

รับผิดชอบ	2	ระดับ	คือ	

	 	 	 (1)	 	 คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	 (Regional	 Border	

Committee	 :	 RBC)	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความสงบ

เรียบร้อยบริเวณชายแดน	 โดยมีแม่ทัพภาคที่	 3	 ของไทยและแม่ทัพภาค

สามเหลี่ยมของเมียนมา	 (Triangle	 Commander)	 เป็นประธานร่วม	 และม ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย	 -	 เมียนมา	 รวมท้ังหน่วยงานราชการอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมเป็นกรรมการ

	 	 	 (2)	 คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	 (Township	 Border	

Committee	 :	 TBC)	 มีทั้งสิ้น	 5	 แห่ง	 คือ	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย,	 

อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	จังหวัดแม่ฮ่องสอน,	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตากอ�าเภอ

สังขละบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และ	 อ�าเภอเมืองระนอง	 จังหวัดระนอง	 

มีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่เกี่ยวข้องของไทยและผู้บังคับ
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กองพันที่เกี่ยวข้องของเมียนมาเป็นประธานร่วม	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

และแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนในระดับท้องถิ่น	 โดยมี 

การประชุมอยู่อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังมีกลไกระดับพื้นท่ีของจังหวัดตาก	 ระหว่าง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี	 ท่ีท้ังสองฝ่ายได้แสดง

เจตนารมณ์ร่วมกันในการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง	 (Sister	 City)	

ระหว่างแม่สอดและเมียวดี	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ	 

การค้า	 สังคมและวัฒนธรรม	 โดยมีกิจกรรมร่วมกัน	 อาทิ	 การจัดงานมหกรรม 

การค้าชายแดน	 การส่งเสริมความสัมพันธ์โดยใช้กีฬา	 การจัดระเบียบการค้า

ชายแดนตามแนวแม่น�้าเมย	 โดยการจดทะเบียนเรือทั้งของประเทศไทย 

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ใช้ในแม่น�้าเมย	 การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เรอืดงักล่าวเพือ่ท่ีจะสามารถดแูลการขนถ่ายสนิค้า	การตรวจสอบสิง่ผดิกฎหมาย	

และการจัดกิจกรรม	 Big	 Cleaning	 Day	ท�าความสะอาดเกาะกลางแม่น�้าเมย

บริเวณสะพานมิตรภาพไทย	–	พม่า	รวมทั้งการจัดโครงการจักรยาน	2	แผ่นดิน	

และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟจากการเผาป่า	เป็นต้น	

 3.3 ก�รดำ�เนินง�นของกองทัพไทยในพื้นที่ช�ยแดนไทย - เมียนม� 
  ในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษต�ก

	 	 จังหวัดตาก	 อยู ่ ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคท่ี	 3	 

กองพลทหารราบที่	 4	 โดยมีกองก�าลังนเรศวรเป็นหน่วยทหารหลักในพื้นที	่ 

โดยมีการจัดก�าลังหลักจากกองพลทหารราบท่ี	 4	 โดยประกอบก�าลังท้ังจาก 

ทหารหลักและทหารพราน	 มีหน่วยขึ้นตรง	 คือ	 (1)	 หน่วยเฉพาะกิจกรม 

ทหารราบที่	 4	 (2)	 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่	 7	 (จ.แม่ฮ่องสอน)	 และมี
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หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการที่ส�าคัญ	คือ	(1)	หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน

ที่	35	(จ.ตาก)	(2)	หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่	36	(จ.แม่ฮ่องสอน)	และ	

(3)	หน่วยเฉพาะกิจต�ารวจตระเวนชายแดนที่	346	(จ.ตาก)	

	 	 กองก�าลังนเรศวร	 มีภารกิจในการ 

รับผิดชอบพื้นที่	 5	 อ�าเภอชายแดน	 ได้แก่	

ท ่าสองยาง	 แม ่ระมาด	 แม ่สอด	 พบพระ	 

และอุ้มผาง	 โดยกองก�าลังนเรศวรมีภารกิจหลัก	

ในการป้องกันชายแดนด้วยการ	 บูรณาการ 

ใช้ก�าลังในการป้องกัน	 สกัดกั้นการกระท�า 

ผดิกฏหมาย	ในพ้ืนทีอ่�าเภอชายแดนด้านจงัหวดั

ตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เพื่อรักษาอธิปไตย

และสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ให้บังเกิดความสงบเรียบร้อย	 โดยมีพันธกิจ	 

4	ประการ	คือ	(1)	การปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่

ระวังป้องกัน	 (2)	 การเฝ้าตรวจและการป้องกัน

ชายแดน	(3)	การจัดระเบียบพื้นที่รับรับผิดชอบ	

(4)	การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศ

เพื่อนบ้านรับผิดชอบแนวชายแดนประเทศไทย		

ฝ่ังด้านประเทศเมยีนมา	ในจงัหวดัตาก	5	อ�าเภอ	

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน	7	อ�าเภอ	

	 	 นอกจากนั้น	 ยังได้รับมอบภารกิจเพิ่มเติม	 คือ	 การป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน	 โดยจัดต้ังเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด	 การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย 
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ภาพท่ี 13 อ าเภอชายแดนของ
จังหวัดตาก ภายใต้การรับผิดชอบ
ของกองก าลังนเรศวร  

 กองก าลังนเรศวร มีภารกิจในการรับผิดชอบพื้นท่ี 5 อ าเภอ
ชายแดน ได้แก่ ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง โดยกอง
ก าลังนเรศวรมีภารกิจหลัก ในการป้องกันชายแดนด้วยการ บูรณาการใช้ก าลัง
ในการป้องกัน สกัดกั้นการกระท าผิดกฏหมาย ในพื้นท่ีอ าเภอชายแดนด้าน
จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรักษาอธิปไตยและสถาปนาความ
มั่นคงตามแนวชายแดนให้บังเกิดความสงบเรียบร้อย โดยมีพันธกิจ 4 ประการ 
คือ (1) การปฏิบัติการพิเศษในพื้นท่ีระวังป้องกัน (2) การเฝ้าตรวจและการ
ป้องกันชายแดน (3) การจัดระเบียบพื้นท่ีรับรับผิดชอบ (4) การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านรับผิดชอบแนวชายแดนประเทศไทย  
ฝ่ังด้านประเทศเมียนมา ในจังหวัดตาก 5 อ าเภอ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน     
7 อ าเภอ  
 นอกจากนั้น ยังได้รับมอบภารกิจเพิ่มเติม คือ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยจัดต้ังเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย รวมท้ังการป้องกันการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดต้ังเป็น
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 และด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นท่ีชายแดน ตามแนวทางพระราชทาน 

 การด าเนินงานด้านการป้องกันชายแดน โดยสถานการณ์
ชายแดนในห้วงท่ีผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดเหตุกระทบกระท่ัง
หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อราษฏรไทยตามแนวชายแดน ท้ังนี้เป็นผลมาจากความเอาใจใส่ในการควบคุม
ชายแดนของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี
โดยเฉพาะการด าเนินนโยบายด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีพัฒนาดีขึ้นเป็น   
อย่างมาก 

การด าเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยได้บูรณาการก าลังทุกส่วนราชการ 
ร่วมกันด าเนินการตามแผน ของรัฐบาล ท าให้สามารถ ตรวจยึดยาเสพติด อาวุธสงคราม รวมถึงท าลายเครือข่าย
ยาเสพติดได้เป็นอย่างมากโดย ท าให้ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบลดน้อยลงมาก จนอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถควบคุมได้ และท่ีส าคัญคือ การเสริมสร้างชุมชน เข้มแข็งและพัฒนาก าลังประชาชน ซึ่งสามารถ
ดึงมวลชน ท่ีรู้เห็นหรือเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาร่วมในการให้เบาะแสหรือเฝ้าระวังขบวนการค้ายาเสพติด  

 การด าเนินงานด้านการรักษาความม่ันคงภายใน โดยได้มีการสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวได้จ านวนมาก 
นอกจากนั้นยังสามารถสกัดกั้น การลักลอบน ารถข้ามแดนและป้องกัน/ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  
ในพื้นท่ี35 

                                                             
35 ประวัตกิารกอ่ตั้งกองก าลังนเรศวร. สืบค้น 15 มิ.ย.59 จาก http://www.naresuanforce.com/news/index3.html 
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ผิดกฎหมาย	 รวมทั้งการป้องกันการลักลอบท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 โดยจัดต้ัง

เป็นกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	3	ส่วนแยก	1	และด�าเนินงาน

ตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	ตามแนวทางพระราชทาน

	 	 การด�าเนินงานด้านการป้องกันชายแดน	 โดยสถานการณ์ชายแดน 

ในห้วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ไม่เกิดเหตุกระทบกระทั่งหรือ 

เกิดความไม่ปลอดภัยต่อราษฏรไทยตามแนวชายแดน	 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 

ความเอาใจใส่ในการควบคมุชายแดนของผูบ้งัคับหน่วยเฉพาะกจิกรมทหารราบ

และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน	 ที่รับผิดชอบพื้นที่โดยเฉพาะ 

การด�าเนินนโยบายด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่พัฒนาดีขึ้นเป็นอย่างมาก

	 	 การด�าเนินงานด้านการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด	 โดยได ้

บูรณาการก�าลังทุกส่วนราชการ	ร่วมกันด�าเนินการตามแผน	ของรัฐบาล	ท�าให้

สามารถ	 ตรวจยึดยาเสพติด	 อาวุธสงคราม	 รวมถึงท�าลายเครือข่ายยาเสพติด 

ได้เป็นอย่างมากโดย	 ท�าให้ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 

ลดน้อยลงมากจนอยูใ่นระดบัทีส่ามารถควบคมุได้	และทีส่�าคญัคือ	การเสรมิสร้าง

ชุมชน	 เข้มแข็งและพัฒนาก�าลังประชาชน	 ซึ่งสามารถดึงมวลชน	 ที่รู้เห็นหรือ 

เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 มาร่วมในการให้เบาะแสหรือเฝ้าระวังขบวนการ 

ค้ายาเสพติด	

	 	 การด�าเนินงานด้านการรักษาความม่ันคงภายใน	 โดยได้มีการสกัดกั้น

การลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 

โดยสามารถจบักมุแรงงานต่างด้าวได้จ�านวนมาก	นอกจากนัน้ยงัสามารถสกดักัน้	

การลักลอบน�ารถข้ามแดนและป้องกัน/ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า	

ในพื้นที่	35

35 ประวัตกิำรก่อตัง้กองก�ำลงันเรศวร. สบืค้น	15	ม.ิย.59	จาก	http://www.naresuanforce.com/news/
index3.html
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	 	 ทั้งนี้	 จากการลงพื้นที่ส�ารวจสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของ 
จังหวัดตากโดยคณะนักวิจัยของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 ท�าให้ได้ข้อมูลจาก 
หน่วยราชการในพืน้ท่ี	และกองก�าลงันเรศวร	ทีไ่ด้ประเมนิสถานการณ์	ภยัคุกคาม
ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตาก	 โดยสรุปมีประเด็นส�าคัญ	 ได้แก่	 ยาเสพติด	
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 การบุกรุกท�าลายป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ	และปัญหาผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ
	 	 1)	 ปัญหายาเสพตดิ	ยงัปรากฏผลการจับกมุในลกัษณะกลุม่ผู้เสพและ
ผู้ค้ารายย่อยส่วนมากอยู่ในพื้นที่	 อ�าเภอแม่สอด	 โดยเฉพาะพ้ืนที่ตลาดริมเมย	 
ซึ่งกลุ่มผู้ค้าเป็นชาวเขาชนกลุ่มน้อยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	 ยากต่อการป้องกัน	 
ดูแลและตรวจค้น36	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การล�าเลียงขนยาเสพติดส่วนใหญ่ 
จะถกูล�าเลียงผ่านแนวชายแดนทางด้านจงัหวดักาญจนบรุ	ีมากกว่าทางชายแดน
จังหวัดตาก	
	 	 2)		ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 โดยเป็น 
แรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย	 ส่วนใหญ่เป็น
ชาวเมียนมาลักลอบเดินทางจากอ�าเภอแม่สอด	 เพ่ือเข้ามารับจ้างท้ังภาค
อตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม	และหลบหนเีข้าสูเ่ขตพืน้ทีเ่มอืงชัน้ในของไทย
โดยเข้า-ออก	 ตามช่องทางธรรมชาติ	 แต่ไม่พบลักษณะการกระท�าผิดเป็น 
กระบวนการ	 ทั้งนี้	 บทลงโทษส�าหรับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมายไม่รุนแรงจึงยังคงพบการกระท�าผิดอยู่อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการ
ควบคุมและป้องกนัของเจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยยงัไม่ทัว่ถงึ	เนือ่งจากมชีายแดนตดิกนั
เป็นระยะทางกว่า	580	กม.	อีกทั้งแรงงานเมียนมามีค่าจ้างแรงงานที่ถูก	จึงเป็น
ที่นิยมของผู้ประกอบการที่ลักลอบจ้างแรงงานผิดกฎหมาย	 โดยส่งผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย37   

36	 ปัญหาส�าคัญ.	สบืค้น	15	มิ.ย.59	จาก	http://www.tak.go.th/problem.htm#ปัญหายาเสพตดิ
37	 ป ัญหาส�าคัญ.	 สืบค ้น	 15	 มิ .ย .59	 จาก	 http://www.tak.go.th/problem.htm# 
ปัญหาแรงงานต่างชาตผิดิกฎหมาย

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 101
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	 	 3)	 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า	 โดยชาวบ้านมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ

ท�าการเกษตรเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะในพื้นที่ติดต่อกับชุมชน	และตามแนวชายแดน

ที่มีชาวกะเหรี่ยงและชาวเขาอาศัยอยู่	 ซึ่งบางพื้นท่ีท�าในรูปแบบการค้าท้ังท่ีดิน	

และไม้แปรรปู	ส่วนมากพบในพืน้ที	่อ�าเภอพบพระ	อ�าเภอแม่ระมาด	และ	อ�าเภอ

ท่าสองยาง

	 	 4)	 ปัญหาผูห้ลบหนภียัจากการสู้รบ	โดยอ�าเภอท่าสองยาง	จังหวดัตาก	

มีศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละ	 ซ่ึงมีชาวกะเหร่ียงสัญชาติ 

พม่าได้หลบหนีภัยจากการสู้รบในเขตพม่า	 เข้ามาอาศัยอยู่ตามบริเวณชายแดน

ในเขตประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งเมื่อเมียนมามีความเปลี่ยนแปลงภายใน

ประเทศได้มีสัญญาณถึงการผลักดันผู้หลบหนีภัยในบ้านพักพิงกลับประเทศ

	 	 5)	 ปัญหาการปักปันเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา	โดยมีแม่น�้า

เมยเป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งแม่น�้าเมยมีกระแสน�้าไหลเปลี่ยนทิศทาง	 ท�าให้ฝ่ายไทย

และเมยีนมาต้องสร้างหลกัรอเพือ่ป้องกนัตล่ิงรมิฝ่ัง	เช่น	บรเิวณวดัคอกช้างเผอืก	

ต�าบลท่าสายลวด	 และบริเวณเกาะมะนาว	 บ้านแม่โกนเกน	 ต�าบลมหาวัน	 

อ�าเภอแม่สอด	 โดยมีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดน 

ท้องถิ่นทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายเมียมนมา	 เพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาพิพาทให้ยุต ิ

ในระดับท้องถ่ิน37 ซึ่งจากการที่บางพื้นที่เป็นพื้นทับซ้อนจึงกลายเป็นพื้นท่ี 

ที่อ�านาจรัฐของท้ังสองฝ่ายไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้อย่างเต็มที่	 ท�าให้พื้นที่

เหล่านี้กลายเป็นแหล่งของการท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 พื้นที่เกาะกลางล�าน�้าเมย 

ที่ได้กลายเป็นแหล่งติดต่อในการค้ายาเสพติดรายย่อย	 หรือซุกซ่อนสินค้า 

หนีภาษีเพ่ือรอโอกาสในการลักลอบขนเข้าประเทศต่อไป	 การเข้าไปกวาดล้าง

อาชญากรรมดังกล่าวต้องด�าเนินการผ่านการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายคือทั้งไทย

และเมียนมา	 ท�าให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า	 เต็มไปด้วยขั้นตอน/	

38	 ปัญหาส�าคัญ.		http://www.tak.go.th/problem.htm#ปัญหาเส้นเขตแดน

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ระเบียบการทางราชการมากมาย	 อาชญากรรมดังกล่าวจึงสามารถหลุดรอด 

และด�าเนินการต่อเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบัน	 นอกจากนี้แล้ว	 ความไม่ชัดเจน 

ของเส้นเขตแดนน้ีในบางครั้งกลับกลายเป็นข้ออ้างของนักธุรกิจบางกลุ่มในการ

เข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในประเทศเมียนมา	 อาทิ	 การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก

ทางการเกษตรโดยพละการ	 ซึ่งอาจเกิดผลบานปลายและน�าไปสู่ความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศได้

	 	 6)	 ปัญหาการลักลอบกระท�าผิดกฎหมาย	 ด้วยการลักลอบน�าสินค้า 

หนีศุลกากร	 ของท่ียังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร	 ของต้องห้าม	 ของที่ควบคุม 

การน�าเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออก

ไปนอกประเทศ	โดยพบมากบรเิวณเกาะกลางแม่น�า้เมย	ซึง่มสีถติิของการจบักมุ

ของด่านศุลกากรแม่สอด	ดังตารางที่	11

ตำรำงที่ 11 สถิติกำรจับกุมของลักลอบหนีศุลกำกร ปีงบประมำณ 255937 

38 สถิตกิำรจบักมุของลกัลอบหนศีลุกำกร ปีงบประมำณ 2559. http://www.danmaesot.com/kadee.
html

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
กรณีศกึษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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ระเบียบการทางราชการมากมาย อาชญากรรมดังกล่าวจึงสามารถหลุดรอดและด าเนินการต่อเนื่องมาได้จนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนนี้ในบางครั้งกลับกลายเป็นข้ออ้างของนักธุรกิจบางกลุ่ม
ในการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นท่ีในประเทศเมียนมา อาทิ การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรโดยพละการ ซึ่ง
อาจเกิดผลบานปลายและน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ 
 6) ปัญหาการลักลอบกระท าผิดกฎหมาย ด้วยการลักลอบน าสินค้าหนีศุลกากร ของท่ียังไม่ได้เสีย
ค่าภาษีอากร ของต้องห้าม ของท่ีควบคุมการน าเข้าหรือของท่ียังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือ
ส่งออกไปนอกประเทศ โดยพบมากบริเวณเกาะกลางแม่น้ าเมย ซึ่งมีสถิติของการจับกุมของด่านศุลกากรแม่สอด 
ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 สถิติการจับกุมของลักลอบหนีศุลกากร ปีงบประมาณ 255939 
 

เดือน/ 
พ.ศ. 

เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจับกุม 
หน่วยงานอื่นจับกุม รวม 

คดีส าแดงเท็จ คดีลักลอบ 
จ านวน 
(คดี) ค่าปรับ จ านวน 

(คดี) 
มูลค่า 

ของกลาง อากร จ านวน 
(คดี) 

มูลค่า 
ของกลาง อากร จ านวน 

(คดี) 
มูลค่า 

ของกลาง อากร 

ต.ค. 58 93 112,000.00 30 4,438,371.00 1,149,856.12 1 1,500.00 426.00 124 4,439,871.00 1,150,282.12 
พ.ย. 58 67 59,500.00 26 337,840.00 125,636.09 2 278,970.00 49,377.69 95 615,082.00 175,098.19 
ธ.ค. 58 179 437,000.00 16 278,124.00 66,025.37 1 389,000.00 - 196 667,124.00 66,025.37 
ม.ค. 59 7 2,500.00 13 71,330.00 71,940.63 5 234,150.00 41,915.75 25 305,480.00 113,856.38 
ก.พ. 59 32 5,500.00 18 91,330.00 60,420.52 1 192.00 515.35 51 91,493.00 60,935.87 
มี.ค. 59 33 3,000.00 18 529,701.50 138,643.15 1 5,200.00 1,560.00 52 534,901.50 140,194.15 
เม.ย. 59 17 4,000.00 11 452,990.16 143,640.22 7 96,257.00 35,487.05 35 549,247.16 179,127.2 

 
ปัญหาความมั่นคงชายแดนดังกล่าวข้างต้น เป็นปัญหาท้ังในระดับพื้นท่ีท่ีต้องอาศัยกลไกท้ังใน

ประเทศและระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ จากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลของคณะนักวิจัย พบว่าใน
พื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จะมีปัญหาส าคัญจากการท่ีรัฐบาลประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีอ าเภอแม่สอด
เป็นพื้นท่ีน าร่องในการขับเคล่ือน คือ ปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในการใช้ท่ีดิน และปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอาจน ามาสู่ปัญหาความมั่นคงได้หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขอย่างทันท่วงที 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

  1) ปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในการใช้ท่ีดิน ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งในพื้นท่ีได้ 
เนื่องจากพื้นท่ีท่ีต้องการน าไปใช้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ เขตนิคมอุตสาหกรรม เดิมทีมีประชาชน
อยู่อาศัยและใช้เป็นท่ีประกอบอาชีพ โดยพื้นท่ีดังกล่าวถูกเพิกถอนสิทธิครอบครองท่ีดินพื้นท่ีป่าไม้ตามมาตรา 44 
จ านวน 2,183 ไร่ ไปเป็นของราชพัสดุและให้กรมธนารักษ์ดูแล เพื่อน าไปจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
จึงเกิดการต่อต้านของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยมีกลุ่มแกนน า คือ กลุ่มรักษ์แม่สอด แต่ท้ังนี้หลังจาก

                                                             
39 สถิติการจับกุมของลักลอบหนีศุลกากร ปีงบประมาณ 2559. http://www.danmaesot.com/kadee.html 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 ปัญหาความมัน่คงชายแดนดงักล่าวข้างต้น	เป็นปัญหาท้ังในระดบัพ้ืนท่ี

ทีต้่องอาศยักลไกทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา	นอกจาก

นี้	จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของคณะนักวิจัย	พบว่าในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด	

จะมีปัญหาส�าคัญจากการท่ีรัฐบาลประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 

โดยมีอ�าเภอแม่สอดเป็นพืน้ทีน่�าร่องในการขบัเคลือ่น	คอื	ปัญหาการต่อต้านจาก

ประชาชนในการใช้ที่ดิน	 และปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย 

ผิดกฎหมาย	 ซึ่งอาจน�ามาสู่ปัญหาความมั่นคงได้หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไข

อย่างทันท่วงที	โดยสรุปได้ดังนี้

	 	 1)	 ปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในการใช้ที่ดิน	ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไข

ของความขดัแย้งในพ้ืนทีไ่ด้	เนือ่งจากพืน้ท่ีทีต้่องการน�าไปใช้ประกาศเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ	 และ	 เขตนิคมอุตสาหกรรม	 เดิมทีมีประชาชนอยู่อาศัยและ 

ใช้เป็นทีป่ระกอบอาชพี	โดยพืน้ทีด่งักล่าวถกูเพกิถอนสิทธคิรอบครองทีดิ่นพ้ืนที่

ป่าไม้ตามมาตรา	44	จ�านวน	2,183	ไร่	ไปเป็นของราชพัสดุและให้กรมธนารักษ์

ดูแล	 เพื่อน�าไปจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	จึงเกิดการต่อต้านของ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	 โดยมีกลุ่มแกนน�า	 คือ	 กลุ่มรักษ์แม่สอด	 แต่ทั้งนี้ 

หลังจากภาครฐัทัง้ผู้ว่าราชการจงัหวดัตาก	และกองก�าลงันเรศวรได้มกีระบวนการ

ปรองดองในการลงพืน้ทีพ่ดูคยุท�าความเข้าใจกบัประชาชน	เพือ่สร้างความเข้าใจ

และหาวธิกีารเยยีวยาแก้ปัญหาร่วมกนัอย่างจรงิจัง	ท�าให้สถานการณ์การต่อต้าน

การขอใช้ทีด่นิดีขึน้40 จากการประชมุคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พเิศษ	ครัง้ที	่2/2559	เมือ่วนัพธุท่ี	27	กรกฎาคม	2559	นายสวุพนัธุ	์ตันยวุรรธนะ	

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนา

40,38  รำยงำนกำรเดนิทำงศึกษำดงูำนและรวบรวมข้อมลูวิจยัในพืน้ท่ี เรือ่ง “เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษใน
มติคิวำมมัน่คง: กรณีศกึษำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษตำก” ระหว่างวนัที	่13	–	17	ก.ค.59	ณ	จว.ต.ก.	และ	
จว.พ.จ..	ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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เศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่	 ได้รายงายต่อท่ีประชุมถึงการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก	 ในระยะแรกที่ต้องติดตาม	 คือ	 การเจรจาการขอคืนพื้นที่ 

ของรัฐจากประชาชนท่ีใช้ประโยชน์	 เพื่อน�ามาเป็นพ้ืนท่ีพัฒนาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	โดยธนารักษ์พื้นที่ตากได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินจ�านวน	2	แปลง	

เนื้อที่รวม	2,189-3-64	ไร่	กับส�านักงานที่ดินจังหวัดตาก	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การส�ารวจรังวัดพื้นที่ซึ่งคืบหน้ากว่าร้อยละ	 90	 ส�าหรับผู้คัดค้านอยู่ระหว่าง 

นัดหมายมาท�าแผนที่และเจรจา41

	 	 2)	 ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 จากการ

พัฒนาในฝั่งประเทศไทย	 รวมทั้งการมีค่าแรงงานที่สูงกว่าจึงเป็นปัจจัยดึงดูด 

ให้เกดิการลกัลอบเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมายของแรงงานชาวเมยีนมาเพ่ือเข้ามา

หางานท�า	 โดยเป็นทั้งแรงงานประจ�า	 แบบไป-กลับ	 ทั้งนี้	 มีแรงงานเมียนมา 

บางส่วนที่เข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมายแต่ภายหลังแอบหลบหนีนายจ้าง 

ไปยงัพืน้ทีช่ัน้ในของไทย	ท�าให้ผูป้ระกอบการเดิมขาดแคลนแรงงานและต้องน�า

แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายมาใช้แทน	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่	 18	 ก.พ.58	 ได้เห็นชอบแนวทางการด�าเนินการจัดระบบการจ้างคน

ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ	

หรือตามฤดูกาล	 ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2551	 

ที่จะอนุญาตให้คนท้ัง	 3	 สัญชาติสามารถเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้แบบ

ไป-กลบั	และตามฤดกูาล	เป็นระยะเวลา	30	วนัต่อคร้ัง	ซ่ึงจะท�าให้ปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายลดลง42		ทัง้นี	้เมือ่วนัศกุร์ที	่24	มถินุายน	

2559	 ได้มีการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

41,42 ระเบียบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ ครัง้ท่ี 2/2559.	ส�านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ	2559

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่าง

ประเทศทั้ง	 2	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมา

เป็นผู้ลงนาม	 นอกจากนี้	 มาตรการภายในประเทศ	 ไทยได้มีมาตรการด้าน 

การตรวจคนเข้าเมือง	 ซึ่งส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะได้มีการติดต้ังระบบ 

ฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ	ณ	ด่านทั่วประเทศ	เพื่อตรวจบัตรผ่านแดน 

ในการเข้า-ออกของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	โดยคาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในปี	255942	

	 	 	 กล่าวโดยสรุป	 ในภาพรวมของการบริหารจัดการชายแดนนั้น	 

จะเห็นว่าได้ให้ความส�าคัญโดยระบุเอาไว้ตั้งแต่ระดับนโยบาย	 คือ	 นโยบาย 

ความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	-	2564	โดยในด้านการบริหารจัดการชายแดน

ถูกระบุไว้ในส่วนท่ี	 2	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 	 คือ	 นโยบายที่	 4	 

จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน	

นโยบายที่	7	จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	และ	นโยบาย

ที่	 16	 เสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 

ทั้งนี้	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ยังได้ก�าหนดให้มีหน่วยรับผิดชอบอย่าง

ครอบคลุมในทุกนโยบาย	 ทั้งหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยรับผิดชอบร่วม	 

ดังตาราง	 2.1	 ซึ่งในระดับกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยมีหน่วยงานหลัก 

ในนโยบายส่วนที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	นโยบายที่	4	การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน

ทางยทุธศาสตร์ด้านความม่ันคงทีเ่กีย่วข้อง	และนโยบายที	่16	ส่งเสรมิบรรยากาศ

ทีน่�าไปสูก่ารส�ารวจและจดัท�าหลกัเขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกบัประเทศ

เพื่อนบ้านให้บรรลุผล	 และเสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดต้ัง

41,42 ระเบียบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ ครัง้ท่ี 2/2559.	ส�านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ	2559

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	และยงัเป็นหน่วยงานร่วมในอกีหลาย

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ในระดับรองลงมา	 มียุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ	 

พ.ศ.2556	–	2560	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบชายแดน	โดยครอบคลุม

การด�าเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งระดับต่างประเทศและในประเทศ	 

และให้มีการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนด้วยการจัดท�า

แผนการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	 ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ทางบกและทางทะเลที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ	 และสนับสนุน 

การพัฒนาการค้าชายแดนและความเป็นมิตรของประชาชนชายแดนไทย 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	ที่ส�าคัญ	คือ	การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง

โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม	 อาทิ	 การพัฒนาหมู่บ้าน	 เสี่ยงภัยตาม 

แนวชายแดนเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	 (อพป.)	 และพัฒนา

ระบบป้องกันชายแดนให้สามารถแจ้งเตือนสถานการณ์	ปัญหา	และ	ผลกระทบ

ต่อความมั่นคงได้ล่วงหน้าและต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายหมู่บ้าน

ชายแดนที่มีความพร้อมในการเฝ้าตรวจ	ลาดตระเวน	สกัดกั้นในพื้นที่เป้าหมาย

ร่วมกับหน่วยงานรัฐ	 และหน่วยงานภาครัฐกับหมู่บ้าน	 ชุมชน	 และองค์กร 

ภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดน	มีระบบบูรณาการงานด้านการข่าว	การสื่อสาร	

การแจ้งเตือน	เพ่ือเฝ้าระวงัปัญหาในพืน้ทีร่ะดบัภาคและจังหวดัชายแดน	รวมทัง้

สร้างสมัพันธ์อนัดรีะหว่างชมุชนท้องถิน่ของไทยกบัประเทศรอบบ้าน	ซ่ึงส�าหรับ

จังหวัดตากในส่วนของอ�าเภอแม่สอดและเมียวดีได้มีโครงการ	 sister	 city	 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง	2	ฝั่งให้กระชับยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ

	 	 	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	 

(พ.ศ.	2559	-	2564)	ทีก่�าหนดให้พืน้ทีช่ายแดนเป็นพ้ืนทีท่ีม่คีวามม่ันคง	ปลอดภยั	

และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน	 โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน	 ซึ่งจังหวัดตาก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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เป็นพื้นที่เป้าหมายระยะที่	1	(เร่งด่วน)	(พ.ศ.2559)	ได้แก่	14	ต�าบลใน	3	อ�าเภอ	

ได้แก่	อ�าเภอแม่สอด	8	ต�าบล	(ต�าบลแม่สอด	ต�าบลแม่ตาว	ต�าบลท่าสายลวด	

ต�าบลพระธาตุผาแดง	 ต�าบลแม่กาษา	 ต�าบลแม่ปะ	 ต�าบลแม่กุ	 และต�าบล 

มหาวนั)	อ�าเภอพบพระ	3	ต�าบล	(ต�าบลพบพระ	ต�าบลช่องแคบ	และต�าบลวาเล่ย์)	

อ�าเภอแม่ระมาด	3	ต�าบล	(ต�าบลแม่จะเรา	ต�าบลแม่ระมาด	และต�าบลขะเนจื้อ)	

ซึ่งมีกลไกการบริหารจัดการแผนฯ	 สู่การปฏิบัติโดยกระทรวงกลาโหม	 โดย 

กองบญัชาการกองทพัไทยเป็นหน่วยรบัผดิชอบหลกัในการจดัระบบป้องกนัพืน้ที่

ชายแดน	นอกจากนี้	กองทัพได้เข้าไปเป็นหน่วยงานร่วมในหลายภารกิจด้วยกัน	

อาทิ	 จัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วยสินค้า 

และยานพาหนะ	การจัดระบบแรงงานต่างด้าว	และการปักปันเส้นเขตแดน

	 	 	 ส�าหรับการบริหารจัดการชายแดนในส่วนที่กองทัพไทยมีกลไก 

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 

หลายระดับ	 ทั้งระดับภายในประเทศตั้งแต่รัฐบาล	 กองทัพ	 และพื้นที่	 รวมถึง

ความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย	-	เมียนมา	มีทั้งในระดับ	JC,	JBC,	GBC,	

HLC	ในระดับพื้นที่	ได้แก่	RBC	และ	TBC	

	 	 	 ในส่วนของการบูรณาการการท�างานระหว่างกองทัพไทยและ 

ส่วนราชการต่างๆ	 ได้ปรากฏในลักษณะของการจัดต้ังกองอ�านวยการปฏิบัติ

นโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน	(กอ.นชท.)	และกองอ�านวยการรกัษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)

	 	 	 ส�าหรบัจงัหวดัตาก	ในทางปฏบิตัใินการจดัการความมัน่คงชายแดน	

ได้มกีารจดัตัง้กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค	3	ส่วนแยก	1	ในกอง

ก�าลังนเรศวร	 เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน	 

โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	 การสกัดกั้นแรงงาน

ต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 รวมท้ังการป้องกันการลักลอบ

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 และด�าเนินงานตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่

ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน	 รวมทั้งความสัมพันธ์บริเวณอ�าเภอแม่สอด

กับเมียวดีมีทิศทางไปในทางที่ดี	 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมระหว่างพื้นที ่

ตามกลไกคณะกรรมการ	 TBC	 2	 ฝ่าย	 เมื่อวันที่	 26	 พ.ค.59	 ที่ห้องประชุม 

เอชานเพียว	 กองพัน	 97	 จ.เมียวดี	 สหภาพเมียนมา	 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที	่ 

34	 หรือครั้งที่	 1/2559	 ขึ้น	 โดยมี	 พ.อ.โสภณ	 นันทสุวรรณ	 ผู้บังคับการ 

หน่วยเฉพาะกิจ	 กรมทหารราบท่ี	 4	 แม่สอด	 (ผบ.ฉก.ร.4)	 ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา	ระดับท้องถิ่น	TBC	ฝ่ายไทย	

เป็นประธานร่วมกับ	พ.ท.มินมินลัค	ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่	97	เมียวดี	

ในฐานะประธาน	 TBC	 ฝ่ายพม่า	 พร้อมทั้งมีคณะกรรมการท้ัง	 2	 ฝ่ายเข้า 

ร่วมประชุมกว่า	 20	 คน	 เช่น	 นายอ�าเภอ	 จากอ�าเภอชายแดนจังหวัดตากและ 

เมียวดี	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	ด่านศุลกากร	ทหาร	ฝ่ายความมั่นคง	ฯลฯ	โดยมี

ประเด็นที่น�ามาหารือด้านต่างๆ	เพื่อพัฒนาความความสัมพันธ์ของ	2	ประเทศ	

ได้แก่	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 การค้าชายแดน	 การกีฬา	 การพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษร่วมแม่สอด	 (ตาก)	 -	 เมียวดี	 การพัฒนาร่วมเมืองคู ่แฝด 

บ้านพี่-เมืองน้อง	Sister		City	แม่สอด	-	เมียวดี	การร่วมป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดชายแดน	การปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดน		ซึ่งหลังการเลือกตั้ง

ท�าให้ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนลดน้อยลง	 ซึ่งในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับเมียนมาพบว่าเมียนมามีนโยบายกระชับความสัมพันธ์อันด ี

กับไทยมาโดยตลอด	 สังเกตได้จากท่าทีของทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนของ 

เมียนมาที่มีกิจกรรมระหว่างกันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 และ 

มกีารประสานงานร่วมกนัและการด�าเนนิกจิกรรมอย่างใกล้ชดิ	รวมท้ังหน่วยงาน

ทางทหารที่อยู ่ในพื้นท่ีได้มีการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างไทย	 -	 เมียนมา	 

และหน่วยงานราชการอื่นๆ	ในพื้นที่เพื่อการจัดการความมั่นคงร่วมกัน	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 109

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 ภาพที	่14	การประชมุคณะกรรมการ	TBC	2	ฝ่าย	ครัง้ที	่34	(คร้ังที	่1/2559)

ณ	ห้องประชุมเอชานเพียว	กองพัน	97	จ.เมียวดี	สหภาพเมียนมา

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การเปิดพื้นท่ีชายแดนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษตาก	 ซึ่งท�าให้ชายแดน 

ไทย	 -	 เมียนมา	 เป็นพื้นที่เปิดมากขึ้นเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของทั้งคน	 

เงินทุน	 และสิ่งของ	 ซึ่งควรมีมาตรการที่ครอบคลุมในการป้องกันปัญหาด้าน 

ความมั่นคงที่จะตามมา	 โดยจะกล่าวถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

กองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศ 

เพื่อนบ้านในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในส่วนที่	4	ต่อไป

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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ในส่วนของการบูรณาการการท างานระหว่างกองทัพไทยและส่วนราชการต่างๆ ได้ปรากฏในลักษณะ
ของการจัดต้ังกองอ านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) และกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ส าหรับจังหวัดตาก ในทางปฏิบัติในการจัดการความมั่นคงชายแดน ได้มีการจัดต้ังกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ในกองก าลังนเรศวร เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนว
ชายแดน โดยจัดต้ังเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย รวมท้ังการป้องกันการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ และด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ความมั่นคงพื้นท่ีชายแดนตามแนวทางพระราชทาน รวมท้ังความสัมพันธ์บริเวณอ าเภอแม่สอดกับเมียวดีมีทิศทาง
ไปในทางท่ีดี ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการประชุมระหว่างพื้นท่ีตามกลไกคณะกรรมการ TBC 2 ฝ่าย เมื่อวันท่ี 26 พ.ค.59 ท่ี
ห้องประชุมเอชานเพียว กองพัน 97 จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นการประชุมครั้งท่ี 34 หรือครั้งท่ี 1/2559 
ขึ้น โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบท่ี 4 แม่สอด (ผบ.ฉก.ร.4) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ระดับท้องถิ่น TBC ฝ่ายไทย เป็นประธานร่วมกับ พ.ท.มิน
มินลัค ผู้บังคับการกองพันทหารราบท่ี 97 เมียวดี ในฐานะประธาน TBC ฝ่ายพม่า พร้อมท้ังมีคณะกรรมการท้ัง 2 
ฝ่ายเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน เช่น นายอ าเภอ จากอ าเภอชายแดนจังหวัดตากและเมียวดี ด่านตรวจคนเข้า
เมือง ด่านศุลกากร ทหาร ฝ่ายความมั่นคง ฯลฯ โดยมีประเด็นท่ีน ามาหารือด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความ
ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การกีฬา การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษร่วมแม่สอด (ตาก) - เมียวดี การพัฒนาร่วมเมืองคู่แฝดบ้านพี่-เมืองน้อง Sister  City แม่สอด - เมีย
วดี การร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดน43 ซึ่งหลังการ
เลือกต้ังท าให้ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนลดน้อยลง ซึ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา
พบว่าเมียนมามีนโยบายกระชับความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาโดยตลอด สังเกตได้จากท่าทีของท้ังฝ่ายทหารและ
พลเรือนของเมียนมาท่ีมีกิจกรรมระหว่างกันท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการประสานงาน
ร่วมกันและการด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด รวมท้ังหน่วยงานทางทหารท่ีอยู่ในพื้นท่ีได้มีการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างไทย - เมียนมา และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นท่ีเพื่อการจัดการความมั่นคงร่วมกัน  

 

 
 

ภาพที่ 14 การประชุมคณะกรรมการ TBC 2 ฝ่าย ครั้งท่ี 34 (ครั้งท่ี 1/2559) 
ณ ห้องประชุมเอชานเพียว กองพัน 97 จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา 

                                                             
43 หนังสือพิมพแ์นวหน้า, ไทย-เมียนมา ประชุม TBC แม่สอด-เมียวด ีสืบค้นเมื่อ 4 ต.ค.59 จาก http://www.naewna.com/local/217677 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทย
   ในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวม 
   กับประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พิเศษตาก

	 	 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะบริเวณชายแดน 

เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล	 ที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน 

ที่มีศักยภาพส�าคัญ	 อันจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวม	 ซึ่งการพัฒนา 

ดังกล่าวท�าให้พื้นที่บริเวณชายแดนปัจจุบันมีลักษณะเป็น	“พื้นที่เปิด”	มากขึ้น	

อย่างไรก็ตาม	 การเปิดกว้างทางด้านการค้าบริเวณชายแดนอาจก่อให้เกิด 

การหลั่งไหลเข้ามาของทั้งบุคคล	 สิ่งของ	 และเงินทุน	 ที่ผิดกฎหมายได้เช่นกัน	 

ซึ่งการเปิดรับการลงทุนดังกล่าว	 ท�าให้ในพื้นที่ชายแดนมีหลายภาคส่วนเข้ามา

เก่ียวข้อง	 ทั้งภาคการเมือง	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท 

ในการบรหิารจดัการตามแนวชายแดน	มากขึน้	เนือ่งจากพืน้ทีช่ายแดนมจุีดอ่อน

ทัง้จากสภาพปัญหาของพืน้ท่ี	ปัญหาด้านการบรหิารจัดการพ้ืนท่ีบรเิวณชายแดน	

และปัญหาจากประเทศเพือ่นบ้าน	ดงันัน้	ในพืน้ทีจ่�าเป็นต้องมรูีปแบบการบรหิาร

จัดการชายแดนด้านความมั่นคงอย่างเหมาะสม	เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กัน

ไปทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่	

	 	 ในส่วนที่	 3	 ได้สรุปให้เห็นภาพรวมสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 

ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก	 การด�าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง	

กองทัพ	และหน่วยงานต่างๆ	รวมถึงกลไกความร่วมมือในประเทศและระหว่าง

ประเทศในระดบัพืน้ทีท่ีม่	ีโดยในสว่นที	่4	จะเป็นส่วนของการเสนอแนวทางการ

เพิม่ประสทิธภิาพของกองทัพไทยในการจัดการความมัน่คงชายแดนแบบองค์รวม 

กับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 และบทสรุป

แนวทางส�าคัญที่จะน�ามาสู่การบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป
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	 	 จากการประเมินผลกระทบด้านความมั่นคงในพื้นท่ี	 พบว่าการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 การค้าชายแดน	 ท�าให้ความต้องการปัจจัย 

การผลิตมากข้ึน	 อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน	 เกิดปัญหาสังคม	 และเป็น 

ช่องทางให้กลุม่ขบวนการลกัลอบกระท�าผดิกฎหมายใช้โอกาสนีใ้นการซกุซ่อน	/

แอบแฝงในการกระท�าผิดกฎหมาย	 และมีรูปแบบการกระท�าผิดกฎหมาย 

ทีห่ลากหลายมากยิง่ข้ึน	การเปลีย่นแปลงพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเศรษฐกิจ	

จะก่อให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่	 และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 จะน�า

มาซึ่งปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ	 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดตากยังพบว่ามีปัญหา 

ด้านความมั่นคงที่กองทัพของทั้ง	2	ประเทศ	รวมทั้งหน่วยราชการ	ภาคเอกชน	

ภาคประชาสังคม	 และชุมชนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 และ

ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดตามมาจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ซึ่งพ้ืนที่

จังหวัดตาก	 มีการดูแลความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดน	 ซ่ึงมีด่าน	 3	 ด่าน	

ได้แก่	(1)	ด่านห้วยหินฝน	ต.แม่ปะ	อ.แม่สอด	(2)	ด่านห้วยยะอุ	ต.บ้านแม่ระเมา	

อ.แม่สอด	 และ	 (3)	 ด่านท่าเร่	 ต.แม่ท้อ	 อ.เมือง	 โดยมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง

ส�าคัญดังนี้

  1) กำรป้องกนักำรลกัลอบค้ำสิง่ผิดกฎหมำย ยำเสพติด	แม้ว่าในพ้ืนที่

จะมีสถิติการจับกุมไม่มากนัก	 ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้เสพ	ทั้งนี้	 เนื่องจากรัฐบาล

เมียนมาสามารถควบคุมชนกลุ่มน้อยได้	 ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของรัฐกะเหร่ียง	

(ประกอบด้วยชนกลุ่มน้อย	 3	 -	 4	 กลุ่ม)	 ซึ่งจะมุ่งเน้นการค้าขาย	 ความมั่งคั่ง	

เนื่องจากรัฐกะเหรี่ยงต้องการหารายได้เลี้ยงตนเอง	 จึงพยายามไม่มีปัญหากับ 

เจ้าหน้าที่	 และปฏิบัติตามกฎหมายของไทยเป็นอย่างดี	 แต่อย่างไรก็ตาม	 

 4.1 แนวท�งก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของกองทัพไทยในก�รจัดก�ร 
  คว�มมั่นคงช�ยแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้�นใน 
  พื้นที่เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดต�ก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ไทยได้มีการสนธิก�าลังระหว่างทหาร	 และต�ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดร่วมกัน	 รวมทั้งในด้านการเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งสินค้า	 ได้มีการ 

บูรณาการความร่วมมือของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสารและ 

พิธีการศุลกากรผ่านการควบคุมของเจ้าหน้าที่โดยใช้ระบบ	 C.I.Q	 (Customs	

Immigration	Quarantine)	

  2) กำรป้องกนัโรคระบำด ซึง่พบว่าเกดิโรคระบาด	อาท	ิวณัโรค	อหิวา	

เท้าช้าง	 ในสัตว์อย่างวัว	 ควาย	 เนื่องจากผู้เลี้ยงบางรายในฝั่งประเทศเมียนมา 

ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสุขภาพแรงงาน

ต่างด้าวชาวเมียนมาร์เป็นประจ�าทุกเดือนทั้งในโรงงาน	 และบ้านพักอาศัย	 

แต่อย่างไรก็ตาม	ก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น

  3) กำรป้องกันแรงงำนต่ำงด้ำวลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและ 

กำรขำดแคลนแรงงำน	 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้	 พระราชบัญญัติการ

ท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2551	 ท่ีจะอนุญาตให้คนทั้ง	 3	 สัญชาติสามารถ 

เข้ามาท�างานในประเทศไทยได้แบบไป-กลบั	และตามฤดูกาล	เป็นระยะเวลา	30	

วันต่อครั้ง	 ซึ่งจะท�าให้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ลดลง	 ทั้งนี้	 จ.ตาก	 มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี 

ข้อได้เปรียบในด้านแรงงานจากชาวเมียนมา	 อย่างไรก็ตาม	 ส่ิงท่ีน่าเป็นกังวล	 

คือ	ในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว	เนื่องจากการค้าชายแดน 

ของเมียนมามีแนวโน้มเจริญเติบโตมากขึ้นเร่ือยๆ	 อาจท�าให้แรงงานเมียนมา 

เลือกท�างานในประเทศของตน

  4) กำรขัดแย้งภำยในพื้นที่จำกกำรเวนคืนที่ดิน	 ดังนั้นหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในพื้นท่ี	 ควรมีการส�ารวจผลกระทบ	 ความต้องการของชาวบ้าน 

ที่ได้รับผลกระทบ	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอมติคณะรัฐมนตรี	ในการพิจารณา

อัตราค่าชดเชยส�าหรับเจ้าของที่ดินบริเวณเศรษฐกิจพิเศษ	 ทั้งนี้	 หน่วยงาน 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ที่เกี่ยวข้องควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

ของรัฐ	 เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างเง่ือนไขขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในพื้นที่	 

และสิ่งที่ต้องระมัดระวังควบคู่ไปกับการพัฒนา	 คือ	 ผังเมืองที่มีการเติบโต 

อย่างรวดเร็ว	 อาจจะท�าให้การขยายผังเมืองแบบไร้ทิศทาง	 เนื่องจากไม่ได้มี 

การก�าหนดว่าพื้นท่ีนี้จะเป็นเศรษฐกิจพิเศษ	 และท่ีส�าคัญ	 คือ	 นโยบายของ 

ภาครัฐและท้องถ่ินท่ีจะต้องบริหารจัดการไปพร้อมกัน	 โดยให้ทุกหน่วยงาน 

ที่เข้าไปมีบทบาทท่ีต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆ	 ในพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและประชาชน	

	 	 เมื่อทราบถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ส�าคัญในพื้นที่	 จะท�าให้ 

หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่	 รวมทั้งกองทัพสามารถประเมินปัจจัยเส่ียง 

ที่จะเกิดขึ้นได้	 ท้ังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงจ�าเป็นต้องปรับตัว	 โดยเพิ่ม

มาตรการปฏบิตังิานให้มคีวามละเอยีดรอบคอบและรดักมุมากข้ึน	มกีารบรูณาการ

ร่วมกันระหว่างต�ารวจ	พลเรือน	และทหาร	เพื่อหาแนวทางในการประสานงาน

ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 ซึ่งที่ผ่านมา

หน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่	รวมถึงกองทัพได้ปฏิบัติงานตามภารกิจ	ทั้งนี้	ในพื้นที่

อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ที่ได้ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จึงอาจ

ท�าให้มีภัยคุกคามความมั่นคงอื่นๆ	ตามมาได้

	 	 ดังนั้น	 เพื่อเป ็นการรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ตามนโยบายของรัฐบาล	 และเป็นการป้องกันภัยความมั่นคง	 กองทัพควรมี

แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพของกองทพัไทยในการจดัการความมัน่คงชายแดน

แบบองค์รวมกบัประเทศเพือ่นบ้านในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวัดตาก	

ดังนี้

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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   (1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมมั่นคงภำยในประเทศ 

	 	 	 	 -	 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	 ในพ้ืนท่ี	 ได้แก่	 ภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และ	NGOs	ซึง่มบีทบาทส�าคญัในจังหวดัตาก	อนัเป็นจังหวดัชายแดน

ทีร่ะบบเศรษฐกจิพ่ึงพิงการค้าตามแนวชายแดนไทย	-	เมยีนมา	ท�าให้ภาคเอกชน	

ผู้ประกอบการ	 มีบทบาทส�าคัญในพื้นที่	 และมีความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ 

โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง	 ดังน้ันกองทัพควรต้องแสวงหาหมู่บ้านและตัวแทน 

ภาคประชาสงัคมทีม่ศีกัยภาพในพืน้ที	่การสร้างชมุชนเข้มแขง็	เช่น	บ้านนาหวัแหลม	

อ�าเภอขุนยวม	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกะเหร่ียงคริสต์	 มีแนวคิดในเรื่องการรักป่า 

และความพอเพียง	 และห้วยหินฝน	 ต.แม่ปะ	 อ.แม่สอด	 ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้าน

ตามรอยเท้าพ่อ	 เป็นต้น	 โดยผลักดันหมู่บ้านและชุมชนตัวอย่างเหล่านี้	 เพื่อให้

หมู่บ้านอื่นๆ	 ได้น�าไปปฏิบัติตาม	 รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 

ตามแนวชายแดน	 การส่งเสริมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	 (อพป.)	

เป็นต้น	 รวมทั้งการใช้เครือข่ายผู้น�าท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 

เช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 พระ	 และ	 ผู้น�าชาวบ้าน	 ท่ีมีความรู้เท่าทัน	 ซ่ึงชุมชนเข้มแข็ง 

ท�าให้สามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ได้เป็นอย่างดี	 อาทิ	 การต้านยาเสพติด	 การลักลอบค้าส่ิงผิดกฎหมายได้	 

โดยกองทัพสามารถใช้ปฏิบัติการจิตวิทยา	โดยใช้การอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหา

ผู้น�า	 และโน้มน้าวให้ชุมชนต่างๆ	 ในพื้นท่ี	 ตระหนักในความไม่ปลอดภัยจาก 

ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมาย	 และการกระท�าการใดๆ	 ที่ผิด

กฎหมาย	โดยให้ร่วมมือกับกองทัพเพื่อสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ	เหล่านั้น

ได้อย่างทันท่วงที	 หลังจากนั้นควรมีการขยายผลให้	 เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง 

ที่มีลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง	 ซึ่งหากหมู่บ้านที่เข้มแข็งหลายๆ	 หมู่บ้านมีการ 

รวมตัวกันก็จะเกิดเป็นพลังประชาชนที่จะสามารถจัดการกับปัญหาชายแดน 

ของประเทศได้อย่างสัมฤทธิผล	 มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	คือ	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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(1) ร่วมคดิ โดยหน่วยงานต่างๆ	ต้องตระหนักร่วมกนัถงึประเด็นเรือ่งความมัน่คง
ทีไ่ม่ใช่เรือ่งทีก่องทพัมส่ีวนรบัผดิชอบเพยีงล�าพงัเท่านัน้	ทัง้น้ี	ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง
ด้านความมั่นคงควรเข้ามาให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่ให้ตระหนัก 
ถงึผลประโยชน์แห่งชาต	ิและความมัน่คงแห่งชาตทิีถ่กูกระทบ	(2) ร่วมวำงแผน 
โดยการระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการด้วยการจัดตั้ง 
คณะกรรมการประสานงานในด้านต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ	 มีหน่วยงานจาก 
ภาครฐั	กองทพั	รวมท้ัง	ควรมหีน่วยงานภาคประชาสงัคม	หรอืประชาชนในพืน้ที่
เข้าร่วมเพื่อปกป้องผลประโยชน์	 และป้องกันผลเสียท่ีเกิดขึ้นอย่างแท้จริง	 
(3) ร่วมปฏบัิติ โดยหน่วยงานภาครฐัท่ีมอี�านาจหน้าทีอ่ย่างแท้จรงิตามกฎหมาย
ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต้อง 
ใหค้วามรว่มมือ (4) รว่มตรวจสอบ แต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม
จะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการติดตามประเมินผลความคืบหน้าในแต่ละด้าน 
ร่วมกนักับภาคส่วนอืน่อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	และ	(5) ร่วมรบัผลประโยชน์ 
โดยท�าให้เห็นผลประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เกิด 
แรงจูงใจ
	 	 	 	 - กำรใช้โครงสร้ำงกองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยใน 
(กอ.รมน.) และกองอ�ำนวยกำรปฏบิตันิโยบำยชำยแดนไทยกับประเทศเพือ่น
บ้ำน (กอ.นชท) เป็นหน่วยงำนส�ำคัญในกำร บูรณำกำรกำรท�ำงำนด้ำน 
ควำมมั่นคง	 ซึ่งจังหวัดตากมีกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน	 ภาค	 3	
ส่วนแยก	 1	 โดยใช้บุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการบรหิารจัดการชายแดน	หรอืพิจารณาใช้คณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก	 ที่มีผู ้ว ่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน 
คณะกรรมการ	และคณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบายการจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษ	 จังหวัดตาก	 (คือ	คณะอนุกรรมกำรศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนแรงงำน  
กำรสำธำรณสุข และควำมมั่นคง)	 เพ่ือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง	 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสามารถรับมือกับภัยความมั่นคง 
ตามแนวพื้นที่ได้	 จึงควรมีการจัดหน่วยงานและเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ	
โดยอาจจ�าเป็นต้องมกีารกระจายอ�านาจการตดัสนิใจและการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนที่เหมาะสมให้แก่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน	 เพื่อให้ชายแดน 
มีศักยภาพในการรองรบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ทัง้นี	้เป็นไปตาม
กลไกการบริหารจัดการแผนบริหารจัดการชายแดนด ้านความมั่นคง	 
(พ.ศ.	2559	-	2564)	สู่การปฏิบัติ	
    - กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรใหม่ตำมแนวชำยแดนเพือ่รองรบั
กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกจิพเิศษตำก (อ�ำเภอแม่สอด) โดยใช้ด่านพรมแดน
แม่สอด	(ด่านศุลกากรแม่สอด)	จัดตั้งเป็นศูนย์ตรวจด้านความมั่นคงที่มีการสนธิ
ก�าลังหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	
ส�านักงานศุลกากร	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่	 4	

กองก�าลังนเรศวร	และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่	35	เป็นต้น

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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แยก 1 โดยใช้บุคลากรจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการชายแดน  
หรือพิจารณาใช้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท่ีมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็น
ประธานคณะกรรมการ และคณะท างานขับเคล่ือนนโยบายการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
(คือ คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความม่ันคง ) เพื่อติดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงสร้างท่ียืดหยุ่นสามารถรับมือกับภัยความมั่นคงตาม
แนวพื้นท่ีได้ จึงควรมีการจัดหน่วยงานและเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ โดยอาจจ าเป็นต้องมีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท่ีเหมาะสมให้แก่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ชายแดนมีศักยภาพในการรองรับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เป็นไปตามกลไกการ
บริหารจัดการแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) สู่การปฏิบัติ  

 - การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ตามแนวชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก (อ าเภอแม่สอด) โดยใช้ด่านพรมแดนแม่สอด (ด่านศุลกากรแม่สอด) จัดต้ังเป็นศูนย์
ตรวจด้านความมั่นคงท่ีมีการสนธิก าลังหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานศุลกากร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กองบัญชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 4 กองก าลังนเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานท่ี 35 เป็นต้น 
  

 
 

ภาพที่ 15 กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวม 
ภายในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
 อย่างไรก็ดี แม้จะมีหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นของภัยความมั่นคงก็ตาม แต่ท้ังนี้ 
หน่วยงานทหารในพื้นท่ีควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับในประเด็นอ่ืนท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักของตน
เช่นกัน ซึ่ง กกล.นเรศวร ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีแนวทางป้องกันและรับมือต่อผลกระทบจากการ
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ การเตรียมการจัดท าและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้สอดคล้องและรองรับกับ
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประสานงานข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของทหารประเทศ      

ภาพที่	15	กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคง
ชายแดนแบบองค์รวมภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็น 

ของภัยความมั่นคงก็ตาม	 แต่ทั้งนี้	 หน่วยงานทหารในพ้ืนที่ควรมีการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อรองรับในประเด็นอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตนเช่นกัน	ซึ่ง	กกล.

นเรศวร	 ได้มีการเตรียมความพร้อม	 โดยมีแนวทางป้องกันและรับมือต่อผล 

กระทบจากการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ	อาท	ิการเตรียมการจัดท�าและซักซ้อม

แผนเผชิญเหตุ	 ให้สอดคล้องและรองรับกับพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	

ประสานงานข้อมูลข่าวสาร	 ความเคล่ือนไหวของทหารประเทศ	 เพื่อนบ้าน 

ตามแนวชายแดน	การเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับฐานปฏิบัติการ	การพัฒนา

ระบบแจ้งเตอืนตามช่องทาง/ท่าข้าม	ตลอดจนเครือ่งมอืพิเศษให้มคีวามทนัสมยั	

เพิ่มมาตรการในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	 การลาดตระเวนและการซุ่มเฝ้าตรวจ	

ทั้งนี้	หน่วยงานความมั่นคงจะต้องร่วมกันปฏิบัติ	ควบคุม	ตรวจสอบ	ด้านการค้า

ชายแดน	 และมีการจัดท�าแผนเผชิญเหตุส�าหรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 

เขตเมือง	 รวมทั้งมีการฝึกก�าลังทหาร	 ก�าลังกึ่งทหาร	 และก�าลังประชาชน	 

ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ตำรำงท่ี 12 กลไกกำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนของกองทพัไทยกบัหน่วยงำน

ในประเทศ ในประเด็นด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตำก

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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เพื่อนบ้านตามแนวชายแดน การเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับฐานปฏิบัติการ การพัฒนาระบบแจ้งเตือนตาม
ช่องทาง/ท่าข้าม ตลอดจนเครื่องมือพิเศษให้มีความทันสมัย เพิ่มมาตรการในการต้ังจุดตรวจจุดสกัด การ
ลาดตระเวนและการซุ่มเฝ้าตรวจ ท้ังนี้ หน่วยงานความมั่นคงจะต้องร่วมกันปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบ ด้าน
การค้าชายแดน และมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นท่ีเขตเมือง รวมท้ังมีการฝึก
ก าลังทหาร ก าลังกึ่งทหาร และก าลังประชาชน ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 12 กลไกการบูรณาการการด าเนินงานของกองทัพไทยกับหน่วยงานในประเทศ 
                ในประเด็นด้านความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดตาก 
 

ประเด็นความม่ันคง 
ในพื้นที่จังหวัดตาก 

หน่วยงานหลัก 
ในพื้นที่จังหวัดตาก 

หน่วยงานร่วม 
ในพื้นที่จังหวัดตาก 

ด้านการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย 
(ยาเสพติด/ สินค้าหนีภาษี) 

ปปส./ ศุลกากร/ ตร./ จังหวัด - ทัพภาค 3/ ฉก.ร.4/ ฉก.ทพ.35/ 
กกล.นเรศวร/ ฉก.ตชด.346  
- ชุมชน/ ภาคประชาสังคม 

ด้านแรงงานต่างด้าว รง./ ตร./ จังหวัด - ทัพภาค 3/ ฉก.ร.4/ ฉก.ทพ.35/ 
กกล.นเรศวร/ ฉก.ตชด.346   
- ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

ด้านโรคระบาด  สธ./ จังหวัด - ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
- ชุมชน/ ภาคประชาสังคม 

ด้านความขัดแย้งด้านการใช้ที่ดิน มท.(จังหวัด) - ภาคประชาสังคม 
- ทัพภาค 3/ ฉก.ร.4/ ฉก.ทพ.35/ 
กกล.นเรศวร/ ฉก.ตชด.346   

ด้านการปักปันเขตแดน กห. (บก.ทท. โดย ผท.ทหาร)   - ทัพภาค 3/ ฉก.ร.4/ ฉก.ทพ.35/ 
กกล.นเรศวร/ ฉก.ตชด.346   

 
  ตามตารางท่ี 12 กองทัพไทยไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในทุกภารกิจงาน แต่มุ่งเน้นในภารกิจท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงคือ ด้านการปักปันเขตแดน นอกจากนี้ กองทัพไทยควรหันมามุ่งเน้นในการปรับระบบการ
ป้องกันประเทศของกองทัพท่ีแบ่งออกเป็น 3 ข้ัน อันได้แก่ ขั้นป้องกันชายแดน ขั้นตอบโต้ ขั้นป้องกันประเทศ 
โดยอาจมีการปรับแผนการป้องกันชายแดน ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติการพิเศษในพื้นท่ีระวังป้องกัน การเฝ้า
ตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การ
รักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิบัติการทางทหารท่ีไม่ใช่สงคราม 
และการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (โดยในส่วนของการป้องกันชายแดนฝ่ัง
ตะวันตกใช้แผนนเรศวร) รวมถึงการสนธิก าลังอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายในกองทัพท่ีเกี่ยวข้อง (ฉก.ร.4,
กกล.นเรศวร, ฉก.ทพ.35) หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ี (ต ารวจ, ฉก.ตชด. 346) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
และภาคประชาสังคม กลุ่มผู้น าชุมชน เป็นต้น 

(2) การสร้างเครือข่ายความม่ันคงระหว่างประเทศ 
 - ส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมียนมาในทุกด้าน ซึ่งในด้านความมั่นคงนั้น กระทรวงกลาโหม

ของไทย มีนโยบายมุ่งเน้นการด าเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและขยายความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น รวมท้ังการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม

	 	 ตามตารางที	่12	กองทพัไทยไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในทกุภารกจิงาน	

แต่มุ่งเน้นในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงคือ	 ด้านการปักปันเขตแดน	 นอกจากนี้	

กองทัพไทยควรหันมามุ่งเน้นในการปรับระบบการป้องกันประเทศของกองทัพ

ทีแ่บ่งออกเป็น	3	ขัน้	อนัได้แก่	ขัน้ป้องกันชายแดน	ขัน้ตอบโต้	ขัน้ป้องกันประเทศ	

โดยอาจมีการปรับแผนการป้องกันชายแดน	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การปฏิบัติการ

พิเศษในพื้นที่ระวังป้องกัน	 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน	 การจัดระเบียบ

พื้นที่ชายแดน	 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	 การรักษา 

ความมัน่คงภายใน	การรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ	การปฏบิติัการ

ทางทหารที่ไม่ใช่สงครามและการพัฒนาประเทศ	เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	(โดยในส่วนของการป้องกนัชายแดนฝ่ังตะวนัตกใช้แผนนเรศวร)	

รวมถงึการสนธกิ�าลงัอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานภายในกองทพัทีเ่กีย่วข้อง	(ฉก.ร.

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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4,กกล.นเรศวร,	ฉก.ทพ.35)	หน่วยงานด้านความมัน่คงในพืน้ที	่(ต�ารวจ,	ฉก.ตชด.	

346)	หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	และภาคประชาสังคม	กลุ่มผู้น�าชุมชน	เป็นต้น

   (2) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ

    - ส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับเมียนมำในทุกด้ำน ซึ่งในด้าน

ความมั่นคงนั้น	 กระทรวงกลาโหมของไทย	 มีนโยบายมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 

การทูตโดยฝ่ายทหาร	 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและขยายความร่วมมือ 

ด้านความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น	 รวมทั้งการ 

ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเมื่อประสบ 

ภัยพิบัติ	โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูง	(High	Level	Committee	:	HLC)	

ระหว่าง	2	กองทัพ	นอกจากนี้	ยังมีความร่วมมือกรอบทวิภาคีในส่วนที่กองทัพ

รบัผดิชอบ	2	ระดบั	คอื	คณะกรรมการชายแดนส่วนภมูภิาค	(Regional		Border	

Committee	 :	 RBC)	 และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	 (Township	

Border	 Committee	 :	 TBC)	 โดยมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ในประเด็น 

การแลกเปลี่ยนทางด้านข่าวสาร	การศึกษา	และการลาดตระเวนร่วม	เป็นต้น	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน :  
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และการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยจัดต้ังคณะกรรมการระดับสูง (High Level 
Committee : HLC) ระหว่าง 2 กองทัพ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกรอบทวิภาคีในส่วนท่ีกองทัพ
รับผิดชอบ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional  Border Committee : RBC) และ
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee : TBC) โดยมุ่งเน้นกระชับ
ความสัมพันธ์ในประเด็นการแลกเปล่ียนทางด้านข่าวสาร การศึกษา และการลาดตระเวนร่วม เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 16 กลไกความร่วมมือไทย - เมียนมา 
 
- ผลักดันการปักปันเขตแดนให้บางพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ จากการที่บางพื้นท่ีเป็น

พื้นทับซ้อนจึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีอ านาจรัฐของท้ังสองฝ่ายไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้อย่างเต็มท่ี ท าให้พื้นท่ี
เหล่านี้กลายเป็นแหล่งของการท าผิดกฎหมาย เช่น พื้นท่ีเกาะกลางล าน้ าเมยท่ีได้กลายเป็นแหล่งติดต่อใน
การค้า ยาเสพติดรายย่อย หรือซุกซ่อนสินค้าหนีภาษี ท าให้ส่งผลต่อความมั่นคงของท้ังสองประเทศใน
อนาคต โดยประเด็นเรื่องของการปักปันเขตแดนเป็นประเด็นท่ีรัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญอยู่ในล าดับต้นๆ 
เห็นได้จากประเด็นการหารือของผู้น าระดับสูงระหว่างไทย - เมียนมาในหลายเวที ท่ีทางฝ่ายเมียนมามักยก
ประเด็นเรื่องการปักปันเขตแดนขึ้นมาหารือเสมอ ส าหรับประเทศไทย ตามนโยบายความมั่นคงฯ ได้ระบุให้
การส่งเสริมบรรยากาศท่ีน าไปสู่การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้บรรลุผล เป็นหน้าท่ีหลักของกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ ในแผนการบริหารจัดการชายแดนฯ 
ได้ระบุให้การจัดระบบป้องกันพื้นท่ีชายแดน เป็นหน้าท่ีหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย 

- ส่งเสริมการพัฒนาแบบ Cross Border Development ในพื้นท่ีการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพพื้นท่ีติดกับชายแดน จะต้องค านึงถึงการบริหารจัดการชายแดนท่ีจ าเป็นจะต้อง
อาศัยกลไกการพัฒนาไปพร้อมกันท้ังสองประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ าและเป็นการกระจายการ
พัฒนาไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ท้ังนี้ พื้นท่ีชายแดนมีการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศในหลาย
โครงการ เช่น ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister city) โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน 
นอกจากนี้แนวทางการสร้างหมู่บ้านป้องกันชายแดน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถน ามาประยุกต์ได้ 
โดยเฉพาะการน ามาใช้ในการบริหารจัดการชายแดน และต้องค านึงถึงมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงควบคู่กันไป  

ภาพที่	16	กลไกความร่วมมือไทย	-	เมียนมา
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    - ผลกัดนักำรปักปันเขตแดนให้บำงพืน้ทีใ่ห้แล้วเสรจ็โดยเรว็ 

ทั้งนี้	 จากการที่บางพื้นที่เป็นพื้นทับซ้อนจึงกลายเป็นพื้นที่ที่อ�านาจรัฐของ 

ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้อย่างเต็มที่	 ท�าให้พื้นท่ีเหล่านี้กลายเป็น

แหล่งของการท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 พื้นที่เกาะกลางล�าน�้าเมยที่ได้กลายเป็น 

แหล่งติดต่อในการค้า	ยาเสพติดรายย่อย	หรือซุกซ่อนสินค้าหนีภาษี	ท�าให้ส่งผล

ต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคต	 โดยประเด็นเรื่องของการปักปัน

เขตแดนเป็นประเด็นที่รัฐบาลเมียนมาให้ความส�าคัญอยู่ในล�าดับต้นๆ	 เห็นได ้

จากประเด็นการหารือของผู้น�าระดับสูงระหว่างไทย	 -	 เมียนมาในหลายเวที	 

ที่ทางฝ่ายเมียนมามักยกประเด็นเรื่องการปักปันเขตแดนขึ้นมาหารือเสมอ	

ส�าหรบัประเทศไทย	ตามนโยบายความมัน่คงฯ	ได้ระบใุห้การส่งเสรมิบรรยากาศ

ทีน่�าไปสูก่ารส�ารวจและจดัท�าหลกัเขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกบัประเทศ

เพื่อนบ้านให้บรรลุผล	 เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงกลาโหม	 นอกจากนี้	 

ในแผนการบรหิารจดัการชายแดนฯ	ได้ระบใุห้การจัดระบบป้องกนัพ้ืนทีช่ายแดน	

เป็นหน้าที่หลักของกองบัญชาการกองทัพไทย

    - ส่งเสรมิกำรพฒันำแบบ Cross Border Development 

ในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพพื้นที่ติดกับชายแดน	 

จะต้องค�านงึถงึการบรหิารจดัการชายแดนทีจ่�าเป็นจะต้องอาศยักลไกการพัฒนา

ไปพร้อมกันท้ังสองประเทศ	 เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล�้าและเป็นการกระจาย

การพัฒนาไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย	 ทั้งนี้	 พื้นที่ชายแดนมีการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่าง	 2	 ประเทศในหลายโครงการ	 เช่น	 ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	 

(Sister	city)	โครงการหมูบ้่านเข้มแขง็ตามแนวชายแดน	นอกจากนีแ้นวทางการ

สร้างหมู่บ้านป้องกันชายแดน	 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ก็สามารถน�ามา 

ประยกุต์ได้	โดยเฉพาะการน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการชายแดน	และต้องค�านงึ

ถึงมิติทางสังคม	เศรษฐกิจ	และความมั่นคงควบคู่กันไป	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 จังหวัดตากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพในการผลักดันเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 เนื่องจากมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ชายแดน	 และมี

ศักยภาพด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบสาธารณปูโภค	รวมถงึความเข้มแขง็

ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน	 สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและ

ทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์	และเชือ่มโยงกบัหลายพ้ืนท่ีท่ีเป็นยทุธศาสตร์

ส�าคัญ	 อาทิ	 พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี	 (Myawady	 Trade	 Zone)	 ของ 

เมียนมาซ่ึงตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง	 10	 ก.ม.	 และมีพื้นต้ังอยู่ปลายแนวเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจ	(East-West		Economic		Corridor:		EWEC)	เป็นจุดตัดระหว่าง

แนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	 (North-South	 	Economic	 	Corridor	 :	NSEC)	

โดยจังหวัดตาก	 (อ�าเภอแม่สอด)	 เป็นพื้นที่เป้าหมายล�าดับแรกตามนโยบาย 

ของรัฐบาลในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 (แม่สอด)	 ซึ่งมีความ

ก้าวหน้าในการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน	โดยภาคเอกชนและหน่วยงาน

ราชการในพื้นที่ได้มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก	

(แม่สอด)	เกดิผลเป็นรปูธรรม	ทัง้นี	้ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ได้มกีารถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานทัง้ทีเ่ป็นผลส�าเรจ็

และต้องปรับปรุง	 โดยจัดท�าเป็นข้อเสนอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	

(แม่สอด)	รวมทัง้ข้อเสนอเพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษแห่งอื่น

	 	 จากการประเมินผลกระทบด้านความมั่นคงพบว่าการเปล่ียนแปลง

พฒันาด้านเศรษฐกจิ	การค้าชายแดน	ท�าให้ความต้องการปัจจยัการผลติมากขึน้	

อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน	 เกิดปัญหาสังคม	 และเป็นช่องทางให้กลุ่ม

ขบวนการลกัลอบกระท�าผดิกฎหมายใช้โอกาสนีใ้นการซกุซ่อน	/แอบแฝงในการ 

 4.2 บทสรุป

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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กระท�าผิดกฎหมาย	 และมีรูปแบบการกระท�าผิดกฎหมายท่ีหลากหลายมาก 

ยิ่งขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ	 จะก่อให้เกิด 

ชมุชนขนาดใหญ่	และมปีระชาชนอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมากจะน�ามาซึง่ปัญหาด้าน

ความมั่นคงอื่นๆ	 โดยพบว่ามีปัญหาด้านความมั่นคง	 คือ	 ปัญหายาเสพติด	 

คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 การบุกรุกพื้นที่ป่า	 ผู้หนีภัยจากการ 

สู้รบ	 และการปักปันเขตแดน	 โดยปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อนโยบาย 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้	นอกจากนั้น	ในการเป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษยังมีปัญหาอุปสรรคภายในพ้ืนที่	 คือ	 ปัญหาการต่อต้านการ 

ขอใช้ที่ดินจากประชาชน	และปัญหาแรงงานต่างด้าว

	 	 อย่างไรก็ดี	 ในด้านการบริหารจัดการชายแดนน้ัน	 จะเห็นได้ว่าได้ให้

ความส�าคญัโดยระบเุอาไว้ตัง้แต่ระดับนโยบาย	คอื	นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ	

พ.ศ.	2558	-	2564	ยทุธศาสตร์เสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.2556	–	2560	

แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2559	-	2564)	และในส่วน

ของการ	 บูรณาการการท�างานระหว่างกองทัพไทยและส่วนราชการต่างๆ	 

ได้ปรากฏในลักษณะของการจัดตั้งกองอ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย

กับประเทศเพื่อนบ้าน	(กอ.นชท.)	และกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 โดยจังหวัดตากมีการจัดตั้งกองอ�านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในภาค	3	ส่วนแยก	1	ในกองก�าลังนเรศวร	เพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน	 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ 

เพื่อเอาชนะยาเสพติด	 การสกัดก้ันแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง 

โดยผิดกฎหมาย	 รวมทั้งการป้องกันการลักลอบท�าลายทรัพยากรป่าไม	้ 

และด�าเนินงานตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทาง

พระราชทาน

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 โดยการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในทีก่องทพัไทยรบัผดิชอบ	

คือ	 กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน 

ร่วมกัน	 ซึ่งระดับพื้นที่	 คือ	 คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	 (Regional	 

border	committee:	RBC)	ซึง่มแีม่ทพัภาค	3	ของไทย	กบัแม่ทพัภาคสามเหลีย่ม

ของเมียนมา	 เป็นประธานร่วม	 ในขณะที่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ิน	

(Township	 Border	 Committee	 :	 TBC)	 มีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ	 

กรมทหารราบท่ี	4	แม่สอด	(ผบ.ฉก.ร.4)	ของไทย	เป็นประธานร่วมกบั	ผูบ้งัคบัการ

กองพันทหารราบที่	97	เมียวดี

	 	 ส�าหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการจัดการ

ความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพ่ือนบ้านในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก	 ตามท่ีได้เสนอไว้ข้างต้น	 สามารถสรุปได้ดังนี้	 คือ	 ระดับในประเทศ	

ควรมีการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงในพ้ืนที่เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคาม 

ความม่ันคงท่ีสามารถเกิดขึ้นได้	 การใช้โครงสร้าง	 กอ.รมน.	 และ	 กอ.นชท.	 

เป็นหน่วยงานส�าคัญเพื่อบูรณาการการท�างานด้านความมั่นคง	 และการ 

จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ตามแนวชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก	 เป็นต้น	 รวมทั้งควรมีการจัดสรรงบประมาณ	การเตรียม

บุคลากร	 และจัดหาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง	 และระดับระหว่างประเทศ	 

ควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนมาในทุกด้าน	 มีการผลักดัน 

การปักปันเขตแดนให้บางพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 และส่งเสริมการพัฒนา 

แบบ	Cross	Border	Development
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	 	 นอกจากนี้	 การบูรณาการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามแนวชายแดน	

ควรมีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจและการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 

ห้แก่ส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิน่	เพือ่ให้ชายแดนมศีกัยภาพในการรองรบัปัญหา

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชายแดน 

เพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน	โดยกองทพั

ควรมีการทบทวนแผนป้องกันประเทศ การจัดก�าลังตามแนวชายแดน การลาด

ตระเวนร่วม และควรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือในการ

บริหารจัดการชายแดนร่วมกันกับทุกภาคส่วน ท้ังส่วนราชการพลเรือน	 

ภาคเอกชน	 และประชาสังคม	 ชุมชน	 ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	

เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	ที่ท�าให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของคน	 เงินทุนและสิ่งของ	 เพื่อให้

ทัง้ระบบเศรษฐกิจและความมัน่คงสามารถเดนิหน้าไปได้พร้อมกนั	ดงันัน้แนวทาง

การเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบ 

องค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 จึงต้อง

อาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกันทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนท่ี	

หน่วยงานราชการอื่น	และภาคเอกชน	รวมทั้งภาคประชาสังคม	เพื่อขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงให้เป็นไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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profile1.php?	continentid=2&country=b8#ความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับสหภาพเมียนมา
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35. ประวัติกำรก่อตั้งกองก�ำลังนเรศวร.	สืบค้น	15	มิ.ย.59	จาก	http://www.

naresuanforce.com/news/index3.html

36.	ปัญหำส�ำคัญ. สืบค้น	15	มิ.ย.59	จาก	http://www.tak.go.th/problem.

htm#ปัญหายาเสพติด

37.	ปัญหำส�ำคัญ. สืบค้น	15	มิ.ย.59	จาก		http://www.tak.go.th/problem.

htm#ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

38.	ปัญหำส�ำคญั.		http://www.tak.go.th/problem.htm#ปัญหาเส้นเขตแดน

39.	สถิติกำรจับกุมของลักลอบหนีศุลกำกร ปีงบประมำณ 2559. 

 http://www.danmaesot.com/kadee.html

40.	รำยงำนกำรเดินทำงศึกษำดูงำนและรวบรวมข้อมูลวิจัยในพื้นที่ เร่ือง  

“เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในมิติควำมมั่นคง: กรณีศึกษำเขตพัฒนำ

เศรษฐกจิพิเศษตำก”	ระหว่างวนัท่ี	13	–	17	ก.ค.59	ณ	จว.ต.ก.	และ	จว.พ.จ..	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

41.	ระเบียบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ 

ครั้งท่ี 2/2559.	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ.	2559

42.	หนังสือพิมพ์แนวหน้า, ไทย-เมียนมำ ประชุม TBC แม่สอด-เมียวดี สืบค้น

เมื่อ	4	ต.ค.59	จาก	http://www.naewna.com/local/217677

43.	ข่ำวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง	 ฉบับวันศุกร์ท่ี	 20	 พ.ค.59	 สืบค้น 

เมื่อ	4	ต.ค.59	จาก	http://www.ryt9.com/s/bmnd/2425189
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รำยงำนกำรเดินทำงศึกษำดูงำนและรวบรวมข้อมูลวิจัยในพื้นที่ 

เรื่อง “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในมิติควำมมั่นคง: กรณีศึกษำเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก”

ระหว่ำงวันที่ 13 – 17 ก.ค.59  

ณ จว.ต.ก. และ จว.พ.จ.

 สรุปส�ระสำ�คัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับง�นวิจัย

	 	 จากการที่รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย	 และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีทางภาครัฐได้พยายาม 

ผลักดัน	 	 คือ	 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ที่หมายรวมถึงการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจชายแดนด้วย	แต่ทั้งนี้	บริบทความมั่นคงในยุคปัจจุบัน	ภัยคุกคาม

สามารถเชือ่มโยงถึงกนัอย่างสลบัซบัซ้อนแบบก้าวข้ามมติ	ิผลกระทบจากมติหินึง่

อาจส่งผลสะเทือนถึงอีกมิติหนึ่ง	 ท�าให้มิอาจแยกการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษกับปัญหาในแต่ละมติอิอกจากกนัได้	อกีทัง้	สภาพพืน้ที่

ชายแดนที่มีจุดอ่อนทั้งจากสภาพปัญหาของพื้นที่	ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

พ้ืนที่บริเวณชายแดน	 ปัญหาจากเพื่อนบ้าน	 เช่น	 กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน	 ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติที่ส�าคัญหลายประการ	 ดังนั้น	

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อันใกล้นี้	 โดยการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 จว.ต.ก.	 

ภาคผนวก
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และ	 จว.พ.จ.	 ครั้งนี้	 ได้ไปยังหน่วยปฏิบัติต่างๆ	 ในพื้นที่ซ่ึงได้ให้การต้อนรับ 

คณะวิจัยอย่างดียิ่ง	 อีกท้ังได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจ�านวนมากของผู้ปฏิบัติ

จริงในพื้นที่	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไป	

โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ	สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

 1. กกล.นเรศวร จว.ต.ก.	 โดยมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมให ้

ข้อคิดเห็น	 อาทิ	 ส�านักงานจังหวัดตาก	 โยธาธิการจังหวัดตาก	 อุตสาหกรรม 

จังหวัดตาก	และส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	เป็นต้น	สรุปรายละเอียดได้	ดังนี้	

	 	 1.1	 รัฐบาลได้ประกาศให้	 จว.ต.ก.	 เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 

โดยมี	 14	 ต�าบล	 คิดเป็นพื้นท่ี	 886,575	 ไร่	 (1,419	 ตร.กม.)	 ของ	 3	 อ�าเภอ	 

คอื		อ.แม่สอด	(ต.แม่สอด	ต.แม่ตาว	ต.ท่าสายลวด	ต.พระธาตุผาแดง	ต.แม่กาษา	

ต.แม่ปะ	 ต.แม่กุ	 และ	 ต.มหาวัน)	 อ.พบพระ	 (ต.พบพระ	 ต.ช่องแคบ	 และ	 

ต.วาเล่ย์)	และ	อ.แม่ระมาด	(ต.แม่จะเรา	ต.แม่ระมาด	และ	ต.ขะเนจื้อ)	

	 	 1.2	 จว.ต.ก.	มีศักยภาพและความพร้อมของเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

การลงทุน	ภาคอุตสาหกรรม		ภาคเกษตร	และการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุน

จากทกุภาคส่วนในพืน้ทีร่่วมกันผลกัดนัอย่างต่อเนือ่ง	โดยสามารถสรปุศกัยภาพ

ส�าคัญของพื้นที่ได้ดังนี้

	 	 	 1.2.1	 มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกท่ีสนับสนุนการขนส่ง 

ทั้งผู้โดยสารและสินค้า	 มีสนามบินพาณิชย์	 และเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร	

รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว	 ตลอดจนเป็นประตู 

สู่อันดามัน	 และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 คือ	 เมียนมา	 จีน	 และ 

ยังเชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าขายเป็นประตูสู่ยุโรปได้	

	 	 	 1.2.2	 สามารถเชื่อมโยงกับหลายพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 

อาทิ	 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	 เมียวดี	 (Myawady	 Trade	 Zone)	 ของเมียนมา 

ซึ่งต้ังอยู่ห่างออกไปเพียง	 10	 กม.	 และมีพ้ืนต้ังอยู่ปลายแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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ตะวันออก	-	ตะวันตก	(East-West	Economic	Corridor	:	EWEC)	เป็นจุดตัด

ระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ	-	ใต้	(North-South		Economic		Corridor	:	

NSEC)		

	 	 	 1.2.3	 ดึงดูดกลุ ่มนักธุรกิจ/	 นักลงทุน	 ทั้งในและต่างประเทศ	 

เช่น	 จีน	 มาเลเซีย	 เกาหลีใต้	 และเวียดนาม	 เข้ามาลงทุนในพื้นที่	 อ.แม่สอด	 

โดยเฉพาะกลุ ่มนักธุรกิจจีน	 ที่สนใจจะลงทุนหรือร่วมทุนกับรัฐบาลไทย 

ในโครงการขนาดใหญ่	เช่น	โครงการก่อสร้างสนามบนิแห่งที	่2	โครงการขดุเจาะ

อุโมงค์ถนนสายเอเชีย	 (แม่สอด-ตาก)	 และโครงการศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆ	 

รวมไปถึงด้านเกษตรกรรม	 แต่ท้ังนี้พื้นที่แม่สอด	 จะต้องมีความชัดเจนในเรื่อง

ระเบียบกฎหมาย	 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอดจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนา	 

มีการก�าหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ชัดเจน

	 	 1.3	 การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 

ได้ด�าเนินงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง	ระบบสาธารณูปโภค	

และการขยายเวลาเปิด-ปิดด่านและการอ�านวยความสะดวก	 	 ในพิธีศุลกากร	 

รวมทั้งการจัดท�าผังเมือง	และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 1.3.1	 โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง	 มีโครงการขยาย 

ช่องจราจรสายตาก	–	แม่สอด	ระยะทาง	76	กม.	เป็น	4	ช่องจราจร	เพื่อเอื้อ 

ต่อการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช ้

เส้นทาง	อกีทัง้ยงัมแีผนงานโครงการปรบัปรงุเส้นทางคมนาคมช่วงแม่สอด	–	เมยีวดี	

ไปยังเขาตะนาวศรี	ระยะทาง	45	กม.	มูลค่าเงินลงทุน	1.14	พันล้านบาท	ท�าให้

สามารถเดินทางจากเมืองเมียวดี	 ผ่านเมือง	 เมาะละแหม่ง	 ไปยังเมืองย่างกุ้ง	 

(ระยะทาง	45	กม.)	ได้ภายใน	1	วัน	การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเมย	แห่งที่	2	

พร้อมโครงข่าย	 สถานที่ตั้งบ้านวังตะเคียน	 ต.ท่าสายลวด	 อ.แม่สอด	 จว.ต.ก.	 

การขยายสนามบิน	 แม่สอดให้มีการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 และ 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 133

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



การก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์-ก�าแพงเพชร-ตาก-อ.แม่สอด	 เพื่อให้เป็น

เส้นทางคมนาคม	ขนส่ง	ท่องเที่ยว	ควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางรถยนต์

	 	 	 1.3.2	 ระบบสาธารณูปโภค	 ท้ังในด้านไฟฟ้าและประปา	 คือ	 

(1)	ระบบไฟฟ้า	จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษตาก	 ในพื้นที่	 3	 อ�าเภอ	 14	 ต�าบล	มีอัตราความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เฉลี่ย	 ร้อยละ	 11.01	 ต่อปี	 โดยในปี	 2558	 มีความต้องการใช้ไฟฟ้า	 71	MW	 

และปี	 2559	 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ	 90	 MW	 และในปี	 2560	 

จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ	 100	MW	 ซ่ึงจังหวัดมีแผนงาน/โครงการ

เพื่อรองรับ	 อาทิ	 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด	 (ชั่วคราว)	 

ขนาด	 50	 MVA	 สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด	 ระยะที่	 2-3	 โครงการเคเบิ้ล 

ใต้ดนิบรเิวณสามแยกแม่สอด	ซึง่อยูร่ะหว่างการออกแบบส�ารวจ	และงานก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าเคเบลิใต้ดนิในเขตชมุชนเทศบาลนครแม่สอด	ซึง่อยูร่ะหว่างการขอรบั

การสนับสนุนจากรัฐบาล	 (2)	 การประปาส่วนภูมิภาค	 ได้จัดท�าแผนงาน 

ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	 อ.แม่สอด	 และ	 อ.แม่ระมาด	 เพื่อรองรับ

และให้บริการน�้าประปาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง	

โดยจัดท�าโครงการลงทุนเป็น	2	ระยะ	(ระยะที่	1	ปี	2557	วงเงิน	468	ล้านบาท	

และระยะที่	2	ปี	2559	วงเงิน	250	ล้านบาท)

	 	 	 1.3.3	 การขยายเวลาเปิด-ปิดด่านและการอ�านวยความสะดวกใน

พธิศีลุกากร	ซึง่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าฝ่ายเมยีนมาเห็นชอบในการขยายเวลา

เปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า	 เป็นเวลา	 0500-2000	 

ตามเวลาท้องถิน่เมยีนมา	(0500-2030	ตามเวลาไทย)	โดยเร่ิมด�าเนนิการมาต้ังแต่

วันที่	 1	 ม.ค.58	 รวมทั้งมีการขยายพื้นที่การเดินส�าหรับผู้ถือบัตรผ่านแดน	 

(Border	 Pass)	 ชาวเมียนมาให้เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในได้เพิ่มเติม	 ซึ่งส�านักงาน

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก134
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สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 	 มีมติให้ขยายพื้นที่การเดินทางผ่านแดนถาวร 

แม่สอด	 -	 เมียวดี	 ได้ถึงพื้นที่	 จว.ต.ก.	 โดยให้จังหวัดประสานกับหน่วยงานที่	

เก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพ้ืนที่การเดินทางและน�าเสนอ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนพิจารณาต่อไป

	 	 	 1.3.4	 การจดัท�าผงัเมอืง	และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	โดยมแีนวทาง

การพฒันา	อาท	ิการเป็นเขตอตุสาหกรรมสิง่ทอ	เฟอร์นเิจอร์	ศนูย์ขนส่งต่อเนือ่ง

หลายรูปแบบ	 คลังสินค้า	 และที่อยู่อาศัยส�าหรับแรงงานและประกอบการ	 

รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ในส่วนของการใช้ประโยชน ์

ที่ดิน	ได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�ารวจพื้นที่	สปก.	ที่ราชพัสดุ	ที่ของนิคม

สหกรณ์	 ที่ในความครอบครองของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 และ 

ที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ	ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	เพื่อให้เอกชน

เช่าพื้นที่ลงทุนประกอบกิจการ	 และเพื่อจัดหาพื้นที่จัดท�าศูนย์กระจายสินค้า	

เนื่องจากปัจจุบัน	 ราคาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีราคาเฉลี่ย 

ต่อไร่สูงขึน้อย่างมาก	ท�าให้นกัลงทนุต้องพจิารณาอย่างรอบคอบก่อนจะซือ้ท่ีดนิ

เพื่อลงทุน	 ดังนั้น	 การเช่าที่ดินจากภาครัฐจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน 

ในการลดความเสี่ยง	 ซึ่งภาครัฐมีพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์/	 พื้นที่เขตที่ราชพัสดุ/	

พืน้ทีเ่ขต	ส.ป.ก.	ให้นกัลงทุนเช่า	และให้ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงพจิารณา

ความเหมาะสมในการก�าหนดผงัเมอืงรวมเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวดัตาก	

ให้มคีวามสอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์ในพืน้ทีด้่วย	ทัง้นี	้ในด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดินยังพบว่ามีปัญหาจากการต่อต้านจากชาวบ้านที่ถูกเวนคืนที่ดินที่เข้าไปอยู่

อาศัยโดยไม่ถูกต้อง

	 	 1.4	 ผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในมิต ิ

ความมั่นคง	 พื้นที่ชายแดนมีจุดอ่อนท้ังจากสภาพปัญหาของพื้นที่	 ปัญหาด้าน 

การบริหารจัดการพื้นที่บริเวณชายแดน	 และปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 135
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จึงควรให้การเฝ้าระมัดระวังเพ่ือป้องกันผลกระทบที่มากับการพัฒนา	 โดย	

จว.ต.ก.	 อยู ่ในความรับผิดชอบของ	 กกล.นเรศวร	 ซึ่งได้ให้ข้อมูลท่ีส�าคัญ 

ด้านความมั่นคง	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 1.4.1	 กกล.นเรศวร	 มีภารกิจในการป้องกันชายแดน	 ด้วยการ 

บูรณาการใช้ก�าลังในการป้องกันการสกัดกั้นการกระท�าผิดกฎหมาย	 ในพื้นที่

อ�าเภอชายแดนด้าน	จว.ต.ก.	และ	จว.ม.ส.	โดยมีภารกิจ	4	แผนงาน	ได้แก่	(1)	

แผนงานป้องกันชายแดน	 (2)	 แผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร													

(3)	แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย	และ(4)	การปฏิบัติงานตามนโยบาย

และสั่งการของผู้บังคับบัญชา	

	 	 	 1.4.2	 สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง	 8	 ด้าน	 ได้แก่	 

(1)	 ด้านยาเสพติด	 (2)	 ด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 

(3)	 ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 (4)	 ด้านการบุกรุกท�าลาย 

ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ	 (5)	 ด้านสนับสนุน	 ส่งเสริมการด�าเนินโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 (6)	 ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 

ของชาติ	 (7)	 ด้านการด�าเนินการภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ	 และ	 

(8)	ด้านความมั่นคงพิเศษอื่นๆ	

	 	 	 1.4.3	 ปัญหาความมัน่คงทีส่�าคญัในพืน้ที	่ได้แก่	(1)	ปัญหายาเสพตดิ	

ยงัปรากฏผลการจบักมุในลกัษณะกลุม่ผูเ้สพและผูค้้ารายย่อยส่วนมากอยูใ่นพืน้ที	่

อ.แม่สอด	 โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดริมเมย	 ซึ่งยาเสพติดส่วนใหญ่จะถูกล�าเลียง 

ผ่านแนวชายแดนทางด้าน	จ.กาญจนบรุ	ีมากกว่าทางชายแดน	จว.ต.ก.	(2)	ปัญหา

แรงงานต่างด้าว	 ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาลักลอบเดินทางจาก	 อ.แม่สอด	 

เพื่อเข้ามารับจ้างทั้งภาคอุตสาหกรรมและ	 ภาคเกษตรกรรม	 และหลบหนีเข้า 

สู่เขตพื้นที่เมืองชั้นในของไทยโดยเข้า-ออก	 ตามช่องทางธรรมชาติ	 แต่ไม่พบ

ลักษณะการกระท�าผิดเป็นกระบวนการ	ทั้งนี้	บทลงโทษส�าหรับแรงงานต่างด้าว

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก136
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ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่รุนแรงจึงยังคงพบการกระท�าผิดอยู่อย่าง

ต่อเนือ่ง	(3)	ปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่า	โดยชาวบ้านมกีารบกุรุกพ้ืนทีป่่าเพ่ือท�าการ

เกษตรเพิ่มขึ้น	ส่วนมากพบในพื้นที่	อ.พบพระ	อ.แม่ระมาด	และ	อ.ท่าสองยาง

	 	 	 1.4.4	 การประเมินสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 

ซึง่หลงัการเลอืกตัง้เมยีนมามแีนวโน้มพฒันาไปในทางทีดี่ขึน้	ปัญหาชนกลุม่น้อย

ตามแนวชายแดนลดนอ้ยลง	ในด้านความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัเมยีนมาพบว่า

เมียนมามีนโยบายกระชับความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาโดยตลอด	 สังเกตได ้

จากท่าทีของ	 ท้ังฝ่ายทหารและพลเรือนของเมียนมาท่ีมีกิจกรรมระหว่างกัน 

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 ซึ่งไทยและเมียนมามีการแต่งตั้ง 

คณะท�างานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	 (Sister	 city)	 ระหว่าง

แม่สอดและเมียวดี	 เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและ 

ให้มีการประสานงานร่วมกันการด�าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

	 	 	 1.4.5	 ปัญหาส�าคัญจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 

คือ	ปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในการใช้ที่ดิน	และ	ปัญหาแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 ปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในการใช้ทีด่นิ	ซึง่อาจ

เป็นเงือ่นไขของความขัดแย้งในพืน้ท่ีได้	เน่ืองจากพืน้ท่ีทีต้่องการน�าไปใช้ประกาศ

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	และ	เขตนคิมอตุสาหกรรม	เดิมทีมปีระชาชนอยูอ่าศยั

และใช้เป็นที่ประกอบอาชีพ	 โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกเพิกถอนสิทธิครอบครองที่ดิน

พื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา	 44	 จ�านวน	 2,183	 ไร่	 ไปเป็นของราชพัสดุ	 และให้ 

กรมธนารักษ์ดูแล	 เพ่ือน�าไปจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 จึงเกิด 

การต่อต้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	 โดยมีกลุ่มแกนน�า	 คือ	 กลุ่มรักษ์

แม่สอด	 แต่ทั้งนี้หลังจากภาครัฐทั้ง	 ผวจ.จว.ต.ก.	 และ	 กกล.นเรศวร	 ได้มี

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 137
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กระบวนการปรองดองในการลงพื้นท่ีพูดคุยท�าความเข้าใจกับประชาชน	 เพื่อ

สร้างความเข้าใจและหาวิธีการเยียวยาแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง	 ท�าให้

สถานการณ์การต่อต้านการขอใช้ที่ดินดีขึ้น	

	 	 	 	 (2)	 ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	

จากการพัฒนาในฝั่งประเทศไทย	รวมทั้งการมีค่าแรงงานที่สูงกว่าจึงเป็นปัจจัย

ดงึดดูให้เกดิการลกัลอบเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมายของแรงงานชาวเมยีนมาเพ่ือ

เข้ามาหางานท�า	 โดยเป็นท้ังแรงงานประจ�า	 แบบไป-กลับ	 ทั้งนี้	 มีแรงงาน 

เมียนมาบางส่วนที่เข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมายแต่ภายหลังแอบหลบหนี

นายจ้างไปยงัพืน้ทีช่ัน้ในของไทย	ท�าให้ผูป้ระกอบการเดมิขาดแคลนแรงงานและ

ต้องน�าแรงงานทีไ่ม่ถกูกฎหมายมาใช้แทน	เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวคณะรฐัมนตรี

เมื่อวันที่	 18	 ก.พ.58	 ได้เห็นชอบแนวทางการด�าเนินการจัดระบบการจ้างคน

ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ	

หรือตามฤดูกาล	 ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 ปี	 51	 ที่จะ

อนญุาตให้คนทัง้	3	สญัชาตสิามารถเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้แบบ	ไป-กลบั	

และตามฤดกูาล	เป็นระยะเวลา	30	วนัต่อครัง้	ซ่ึงจะท�าให้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายลดลง	

	 	 	 1.4.6	 จากการประเมินผลกระทบด้านความมั่นคงในพ้ืนที ่

รับผิดชอบของ	กกล.นเรศวร	โดยการเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การค้า

ชายแดน	 ท�าให้ความต้องการปัจจัยการผลิตมากข้ึน	 อาจส่งผลกระทบต่อ

ประชาชน	 เกิดปัญหาสังคม	 และเป็นช่องทางให้กลุ่มขบวนการลักลอบกระท�า

ผิดกฎหมายใช้โอกาสนี้ในการซุกซ่อน/แอบแฝงในการกระท�าผิดกฎหมาย	 

และมีรูปแบบการกระท�าผิดกฎหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	การเปลี่ยนแปลง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ	 จะก่อให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่	 และมี

ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	จะน�ามาซึ่งปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 1.4.7	 กกล.นเรศวร	 มีแนวทางป้องกันและรับมือต่อผลกระทบ 

จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 อาทิ	 การเตรียมการจัดท�าและซักซ้อม 

แผนเผชิญเหตุ	 ให้สอดคล้องและรองรับกับพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	

ประสานงานข้อมูลข่าวสาร	 ความเคล่ือนไหวของทหารประเทศเพื่อนบ้าน 

ตามแนวชายแดน	การเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับฐานปฏิบัติการ	การพัฒนา

ระบบแจ้งเตอืนตามช่องทาง/ท่าข้าม	ตลอดจนเครือ่งมอืพิเศษให้มคีวามทนัสมยั	

เพิ่มมาตรการในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	 การลาดตระเวนและการซุ่มเฝ้าตรวจ	

ทั้งนี้	หน่วยงานความมั่นคงจะต้องร่วมกันปฏิบัติ	ควบคุม	ตรวจสอบ	ด้านการค้า

ชายแดน	 และมีการจัดท�าแผนเผชิญเหตุส�าหรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นท่ี 

เขตเมือง	 รวมทั้งมีการฝึกก�าลังทหาร	ก�าลังกึ่งทหาร	และก�าลังประชาชน	 ให้มี

ความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

 2. ด่ำนศุลกำกรแม่สอด ส�ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 กรมศุลกำกร 

	 	 2.1	 ด่านศลุกากรแม่สอด	มกีารเตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	 โดยประกอบไปด้วยโครงการระยะสั้น	 

และระยะยาว	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 2.1.1	 โครงการระยะสั้น	 มีการปรับปรุงช่องศุลกากร	 ปรับปรุง

พธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง	การขยายลานตรวจสนิค้าของด่านฯ	การขยายช่องทาง

จราจรบริเวณด่านฯ	 ให้สามารถเดินทางสัญจรสะดวก	 รวดเร็วมากขึ้น	 รวมท้ัง 

น�าระบบ	x-ray	มาใช้ในการตรวจสอบสินค้า	เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจ

สอบสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าต้องห้ามต่างๆ	 และลดระยะเวลาในการตรวจ

สอบสนิค้า	ท�าให้ลดความแออดับรเิวณด่านฯ	และการผ่านด่านฯ	สะดวก	รวดเร็ว

มากขึ้น

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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	 	 	 2.1.2	 โครงการระยะยาว	มีโครงการสร้างด่านฯ	แห่งที่	2	บริเวณ

สะพานที	่2	ซึง่มกี�าหนดจะแล้วเสรจ็ในเดอืนตลุาคม	2559	รวมทัง้โครงการสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่	 2	 เมื่อแล้วเสร็จจะมีช่องทางส�าหรับศุลกากรท่ี

สามารถอ�านวยความสะดวกได้มากขึ้น

	 	 2.2	 สถานการณ์การขนส่งสินค้าข้ามแดนในปัจจุบัน	 ตั้งแต่ปี	 57	 

เริ่มมีผู้ใช้สะพานข้ามแม่น�้าเมย	หรือสะพานแม่สอด	–	เมียวดี	(สะพานแห่งที่	1)	

มากขึ้นเร่ือยๆ	 จนกระทั่งในปัจจุบัน	 มีการขนส่งสินค้าผ่านสะพานท่ี	 1	 

ถึงร้อยละ	 70	 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด	 ในขณะที่บริเวณท่าข้าม 

ทั้ง	 22	 แห่ง	 มีการขนส่งสินค้ารวมกันร้อยละ	 30	 ของปริมาณการขนส่งสินค้า

ทัง้หมด	เนือ่งมาจากการขนสนิค้าผ่านทางสะพานนัน้มรีะยะทางสัน้และสะดวก

กว่าการใช้ท่าข้าม	ประกอบกับรฐับาลเมยีนมาสามารถเจรจา	และบรหิารจดัการ

กับชนกลุ่มน้อยได้มากขึ้น	 โดยมีสินค้าส่งออก	10	อันดับแรก	 ในปีงบประมาณ	

2559	(ข้อมลูระหว่าง	1	ต.ค.58	-	30	ม.ิย.59)	ได้แก่	(1)	น�า้ตาลทราย	(2)	โทรศพัท์

มือถือพร้อมอุปกรณ์	 (3)	น�้าอัดลมและเครื่องดื่ม	 (4)	 เบียร์	 (5)	 เครื่องดื่มบ�ารุง

ก�าลัง	 (6)	 รถจักรยานยนต์	 (7)	 ผ้าพิมพ์ฝ้าย	 (8)	 เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บ 

และนวด	 (9)โทรทัศน์	 และ	 (10)	 น�้ามันเบนซิน	 สินค้าน�าเข้า	 10	 อันดับแรก	 

(ข้อมูลระหว่าง	 1	ต.ค.58	 -	 30	มิ.ย.59)	 ได้แก่	 (1)	 ถั่วลิสง	 (2)	 โค	 -	 กระบือ	 

มีชีวิต	(3)	พลวงออกไซด์	(เข้าคลังทัณฑ์บน)	(4)	พริกแห้ง	(5)	ถั่วเขียวผิวมัน	(6)	

สิง่ประดษิฐ์ท�าด้วยไม้	(7)	แร่พลวง	(บางส่วนเข้าคลงัฯ)	(8)	รถจกัรยานสภาพเก่า

ใช้แล้ว	(9)	หอมหัวใหญ่	และ	(10)	โทรศัพท์มือถือ	(เข้าคลังทัณฑ์บน)

	 	 2.3	 ปัญหาด้านการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 และยาเสพติด 

ในพืน้ท่ี	จากสถิตกิารจบักมุมไีม่มากนัก	เน่ืองจากรัฐบาลเมยีนมาสามารถควบคมุ

ชนกลุ่มน้อยได้	ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยง	แต่อย่างไรก็ตาม	ไทยได้มี

การสนธิก�าลังระหว่างทหาร	 และต�ารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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ร่วมกัน	 รวมท้ังในด้านการเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งสินค้า	 ได้มีการบูรณาการ

ความร่วมมอืของหน่วยทีเ่กีย่วข้องในการตรวจสอบเอกสารและพิธกีารศลุกากร

ผ่านการควบคุมของเจ้าหน้าที่โดยใช้ระบบ	 C.I.Q	 (Customs	 Immigration	

Quarantine)	

	 	 2.4	 นอกจากช่องทางทางศุลกากรโดยใช้สะพานและด่านแล้ว	 ยังมี 

การขนส่งสินค้าโดยใช้ท่าข้ามแต่ปัจจุบันได้หันมาใช้สะพานในการขนส่งสินค้า

มากข้ึน	 คิดเป็นร้อยละ	 70	 ต่อ	 30	 ซึ่งท่าข้ามได้รับความนิยมน้อยลงและต้อง 

ขออนุมัติขนส่งสินค้านอกเส้นทางเพิ่มเติม	 ในขณะที่สะพานมีความสะดวก	

รวดเร็วในการเดินทาง	 และผ่านขั้นตอนในการท�าพิธีการทางศุลกากรง่ายกว่า	 

ดงันัน้	ผูป้ระกอบการบรเิวณท่าข้ามจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม	ปรับตัวรองรับ

สถานการณ์ดังกล่าว	 โดยผู้ประกอบการคลังสินค้าชั่วคราวอาจต้องด�าเนินการ

ขออนุญาตเปลี่ยนสถานะเป็นคลังสินค้าถาวร	 เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้มีสินค้า

หมุนเวียนเข้าคลังจ�านวนมากขึ้น	 (เนื่องจากคลังสินค้าถาวรหรือคลังสินค้า

ทัณฑ์บนมีระยะเวลาในการเก็บสินค้าได้ยาวนานกว่าคลังสินค้าชั่วคราว	 โดย 

คลังสินค้าทัณฑ์บนเก็บสินค้าได้นาน	1	–	2	ปี	ส่วนคลังสินค้าชั่วคราวเก็บสินค้า

ได้เพียง	60	วัน	และขอขยายเวลาเก็บได้อีก	30	วัน	เท่านั้น)	

	 	 2.5	 การก่อสร้างอาคารส�านกังานของด่านศลุกากรแห่งใหม่	เพือ่รองรบั

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	 ได้มีการท�ามวลชนสัมพันธ์	 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่	 ท�าให้สามารถลดความขัดแย้ง 

ในพื้นที่ลงได้	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ

พร้อมให้กบัผูป้ระกอบการ	เพือ่ปรบัตวัรบักบัการขยายพฒันาท่ีจะเข้ามามากขึน้	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
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 3. ส�ำนกังำนโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมติรภำพไทย – เมยีนมำ ข้ำมแม่น�ำ้

เมยแห่งที่ 2

	 	 3.1	 ในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจแม่สอดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความส�าคัญในการ 

เป็นเมืองหน้าด่าน	 การค้าขายชายแดนที่มีศักยภาพและเป็นประตูการค้าเช่ือม 

สูเ่ศรษฐกิจการค้าและ	การลงทนุในภมิูภาคทีเ่ชือ่มโยงเส้นทางในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

ตะวันออก-ตะวันตก	(East-West	Economic	Corridor)	กับประเทศเพื่อนบ้าน	

และเป็นพื้นที่ซึ่งมีมูลค่า	การค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	กรมทางหลวง	

ในฐานะหน่วยงานทีม่	ีบทบาทหน้าทีใ่นการด�าเนนิการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	

ได้รับมอบหมายให้	 ด�าเนินการส�ารวจและออกแบบรายละเอียดสะพานข้าม 

แม่น�้าเมยแห่งท่ี	 2	 อ.แม่สอด	 จว.ต.ก.	 พร้อมโครงข่าย	 เพื่อเป็นการพัฒนา 

โครงข่ายทางหลวงรองรับ	แนวความคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	

–	 ตะวันตก	 (East-West	 Economic	 Corridor)	 ที่จะเชื่อมโยงเส้นทาง 

การคมนาคมและขนส่งระหว่าง	ประเทศไทยกบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา

รองรับปริมาณการเดินทางและ	 การขนส่งสินค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน	 แนวเส้นทาง

ประกอบด้วยโครงข่ายทางหลวงทัง้ในฝ่ังประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา	 ผ่านสะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่	 2	 โดยในการศึกษาจะพิจารณาถึง 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ	 และการพัฒนาทางหลวงให้

สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน	(ASEAN	Highway	Design	Standard)

	 	 3.2	 การออกแบบด่านพรมแดนของโครงการ	 จะประกอบไปด้วย 

ด่านพรมแดน	 2	 แห่ง	 คือ	 ด่านพรมแดนฝั่งประเทศไทย	 และด่านพรมแดน 

ฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	นอกจากนี้	ยังได้ออกแบบ			จุดสลับทิศทาง

ด้วย	 ในเบื้องต้นได้ก�าหนดจุดสลับทิศทางไว้ที่ฝั่งประเทศไทย	 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง

สะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่	 2	 และด่านข้ามพรมแดนในประเทศไทย	 และ 

รูปแบบทางสถาปัตย์ของด่านพรมแดนทั้ง	 2	 แห่ง	 จะด�าเนินการออกแบบ 
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ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ	 รวมทั้งมีด่านศุลกากรและ

ระบบในการอ�านวยความสะดวก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้า 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้เป็นอย่างดี

	 	 3.3	 ปัญหาในระยะแรกในการก่อสร้างเกิดจากการที่ประชาชนไม่ยอม

ให้ใช้ประโยชน์	 แต่รัฐมีการเวนคืนที่ดินโดยจ่ายค่าชดเชยด้วยวิธีการปรองดอง	

คือ	การพบปะชาวบ้านในพืน้ท่ี	การพดูคยุแลกเปลีย่นท�าความเข้าใจกบัชาวบ้าน	

การพิจารณาจ่ายค่าชดเชย	ค่ารื้อถอนตามกฎเกณฑ์ของกรมทางหลวง	โดยมีค่า

จดกรรมสิทธิเบ้ืองต้นของโครงการเฉพาะฝั่งไทย	 รวมประมาณ	 350	 ล้านบาท	

ประกอบไปด้วย	 ค่าทดแทนท่ีดิน	 ประมาณ	 250	 ล้านบาท	 ค่าทดแทน 

สิ่งปลูกสร้าง	 100	 ล้านบาท	 ซึ่งปัจจุบันการด�าเนินการของฝั่งไทย	 คาดว่าจะ 

ส่งมอบและเปิดใช้สะพานฯ	ได้ภายในเดอืน	ต.ค.59	ส่วนศนูย์บริการ	One	Stop	

Service	 :	 OSS	 โกดังคลังสินค้า	 ตัวอาคารส�านักงานต่างๆ	 เช่น	 ด่านศุลกากร

แม่สอด	 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	 (ตม.แม่สอด)	 และหน่วยราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง	 ถนนเชื่อมต่อการใช้สะพานมิตรภาพฯ	 ที่ต้องสร้างฝั่งไทย	 17	 กม.	 

ฝั่งเมียนมา	 4	 กม.	 และองค์ประกอบอื่นๆ	 ทั้งหมด	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 

60	 ด้วยงบประมาณรวมทั้งหมดกว่า	 3,900	 ล้านบาท	 ซึ่งหากด�าเนินการแล้ว

เสร็จจะท�าให้มูลค่าการค้าชายแดนด้านแม่สอด-เมียวดี	 เพ่ิมขึ้น	 อย่างรวดเร็ว 

และต่อเนื่อง	 ในขณะที่ฝั่งเมียนมายังมีปัญหาเรื่องเวนคืนที่ดินยังไม่แล้วเสร็จ 

ครบทกุพืน้ที	่แต่จากการประชมุครัง้ล่าสดุเมยีนมาจะมอบพ้ืนทีเ่พ่ิมได้อีก	2	กม.	

และจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปี	62	

	 	 3.4	 การสร้างสะพานสะพานมิตรภาพไทย	 –	 เมียนมา	 ข้ามแม่น�้าเมย

แห่งที่	2	เป็นการลดปัญหาความแออัดทางการจราจร	การขนส่งสินค้า	และการ

ตรวจคนข้ามแดนได้	โดยสะพานฯ	แห่งนีจ้ะใช้ในเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม

ขนส่งสนิค้าทีม่กีารแบ่งแยกช่องทางกนัอย่างชดัเจน	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
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กับนักท่องเที่ยว	 การขนส่งสินค้า	 และกระจายความแออัดจากการใช้สะพานฯ	

แห่งที่	1	ได้เป็นอย่างดี

 4.  ส�ำนักงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จว.ต.ก.

	 	 ได้รับความอนุเคราะห์จาก	 นายสุทธา	 สายวาณิชย์	 รองผู้ว่าราชการ	

จว.ต.ก.	ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้ดังนี้

	 	 4.1	 สถานการณ์ความม่ันคงในปัจจุบัน	 พบว่าไม่มีปัญหามากนัก	 

โดยเน้นการดูแลความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดน	 ซึ่งมีด่าน	 3	 ด่าน	 ได้แก่	

(1)	 ด่านห้วยหินฝน	 ต.แม่ปะ	 อ.แม่สอด	 (2)	 ด่านห้วยยะอุ	 ต.บ้านแม่ระเมา	

อ.แม่สอด	และ	(3)	ด่านท่าเร่	ต.แม่ท้อ	อ.เมือง	สรุปปัญหาส�าคัญได้ดังนี้

	 	 	 4.1.1	 พบปัญหายาเสพติด	 การขนสินค้าผิดกฎหมายมามากนัก	

เนื่องจากรัฐที่ติดกับชายแดนไทย	 คือ	 รัฐกะเหร่ียง	 (ประกอบด้วยชนกลุ่มน้อย	 

3	 -	 4	 กลุ่ม)	 มุ่งเน้นการค้าขาย	 ความมั่งคั่ง	 เนื่องจากรัฐกะเหรี่ยงต้องการหา 

รายได้เลี้ยงตนเอง	จึงพยายามไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่	และปฏิบัติตามกฎหมาย

ของไทยเป็นอย่างดี

	 	 	 4.1.2	 ปัญหาโรคระบาด	 ซึ่งพบว่าเกิดโรคระบาด	 อาทิ	 วัณโรค	

อหวิาตกโรค	เท้าช้าง	ในสตัว์อย่างววั	ควาย	เนือ่งจากผูเ้ลีย้งบางรายในฝ่ังประเทศ

เมียนมาไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	ทั้งนี้	ปัจจุบันแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสุขภาพ

แรงงานต่างด้าวชาวเมยีนมาเป็นประจ�าทกุเดอืนทัง้ในโรงงาน	และบ้านพกัอาศยั	

แต่อย่างไรก็ตาม	ก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางเท่านั้น

	 	 4.2	 ผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ 

ในมิติด้านความม่ันคง	 พบว่าไม่มีผลกระทบมากนัก	 เนื่อง	 จว.ต.ก.	 เป็นพื้นที่ 

ที่มีศักยภาพเหมาะสมแก่การลงทุนและมุ ่งเน ้นด ้านเศรษฐกิจ	 ดังนั้น 

หากมีการส่งเสริมการพัฒนาก็จะยิ่งน�ามาซึ่งความเจริญในพ้ืนที่และประชาชน 

ในจังหวัดโดยรวม	
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	 	 	 4.2.1	 ปัญหาแรงงานต่างด้าวลกัลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	จากการ

ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้	 พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 ปี	 51	 

ที่จะอนุญาตให้คนท้ัง	 3	 สัญชาติสามารถเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้แบบ

ไป-กลบั	และตามฤดกูาล	เป็นระยะเวลา	30	วนัต่อคร้ัง	ซ่ึงจะท�าให้ปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายลดลง	 ทั้งนี้	 จว.ต.ก.	 มีบรรยากาศ 

ที่เหมาะสมต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อได้เปรียบในด้านแรงงาน 

จากชาวเมียนมา	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่น่าเป็นกังวล	 คือ	 ในอนาคตอาจเกิดการ	

ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว	เนือ่งจากการค้าชายแดนของเมยีนมามแีนวโน้มเจรญิ

เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ	อาจ	ท�าให้แรงงานเมียนมาเลือกท�างานในประเทศของตน

	 	 	 4.2.2	 ปัญหาเรื่องที่ดินราคาสูง	 ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

ของผูป้ระกอบการ	เนือ่งจากหลงัการประกาศให้	อ.แม่สอด	เป็นพ้ืนทีเ่ขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 จึงมีการเก็งก�าไรจากราคาที่ดินมากขึ้นอาจมีผลท�าให้นักลงทุน

เกิดความลังเลในการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อลงทุนหรือตั้งโรงงาน	 ทั้งนี้ที่ดิน 

ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นต้นทุนในการลงทุน

	 	 	 4.2.3	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 หากมีการขยายความต้องการ 

ในแรงงานต่างด้าวจ�านวนมาก	 ประเทศไทยต้องรับภาระด้านสาธารณสุข 

จากแรงงานต่างด้าวมากขึ้นถึง	 80	 ล้านบาทต่อปี	 ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหา

โดยการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ของแรงงานชาวเมียนมาแยกออกจากผู้ป่วยไทย	 

ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง	 ดังนั้น	 จึงควรมีระบบตรวจสอบคัดกรอง

สุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ	ตั้งแต่ต้นทาง	และควรมีระบบประกันสุขภาพรองรับ

ส�าหรับแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม
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 5. นิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง (พิจิตร)
	 	 การศึกษาดูงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง	 (พิจิตร)	 
จะท�าให้ได้รับความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการนิคมฯ	 ซึ่งสามารถน�า
มาใช้เป็นกรณศีกึษาในการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมจังหวดัตากได้ต่อไป	เนือ่งจาก	
ปัจจุบัน	จว.ต.ก.	อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	ทั้งนี้	ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก	 นายสาธิต	 เกียรติก�าจร	 ผู้อ�านวยการนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคเหนือตอนล่าง	(พิจิตร)	ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้ดังนี้
	 	 5.1	 นคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืตอนล่าง	 (พจิติร)	 ต้ังอยูเ่ลขที	่ 79	หมู	่ 1	
ถนนทางหลวงหมายเลข	117	นครสวรรค์-พิษณุโลก	ต.หนองหลุม	อ.วชิรบารมี	
จว.พ.จ.	มีศักยภาพในการรองรับการขยายการลงทุนของประเทศ	ดังนี้
	 	 	 5.1.1	 มีถนนสายหลักเชื่อมสู ่ท่าเรือและสนามบินส�าคัญ	 และ 
อยู ่ในแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 (north-South	 Corridor)	 และ 
ตะวนัออก-ตะวนัตก	(East-West	Corridor)	จงึมศีกัยภาพสงูทีจ่ะเป็นแหล่งผลติ
สินค้าเข้าสู ่สี่แยกอินโดจีนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาค	 อาท	ิ 
เมียนมา	จีน	ลาว	และเวียดนาม
	 	 	 5.1.2	 การแบ่งพื้นที่ให้นักลงทุนได้เช่าแยกออกเป็น	 4	 เขต	 คือ	 
เป็นเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป	 เขตประกอบการค้าเสรี	 เขตพาณิชยกรรม	 และ 
เขตที่พักอาศัย	 ซึ่งภายในนิคมฯ	 ประกอบด้วยส่ิงสาธารณูปโภค	 เช่น	 ระบบ 
น�้าประปา	4	บ่อ	ผลิตน�้าแจกจ่ายได้	6,400	คิวต่อวัน	ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่	
17	 โรงงาน	 จึงรองรับผู้ใช้น�้าได้อีกมาก	 มีระบบการบ�าบัดน�้าเสียได้	 5,100	 
คิวต่อวัน	 ในลักษณะบึงน�้าสังเคราะห์	 ถนนเป็นคอนกรีต	 4	 ช่องการจราจร	 
มีระบบไฟฟ้า	 6	 สถานีไฟฟ้าย่อยที่รองรับโรงงานและสร้างที่พักของพนักงาน 
ได้อีกมาก	 นอกจากนี้	 ในเรื่องของระบบการสื่อสารเป็นระบบเคเบิ้ลใยแก้ว 
น�าแสงที่วางคู่สายไว้รองรับการขยายโรงงานอีกมาก	 ปัจจัยส�าคัญคือ	 นิคม
อุตสาหกรรมพิจิตรไม่เคยถูกน�้าท่วม
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	 	 5.2	ข้อดีของการเลือกประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม	ซึ่งถือเป็น
ฐานการผลิตที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	
จึงต้องมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 ระบบบริหาร
จัดการรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ท�าธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น	 มีขีดความสามารถในการเลือกตลาดการค้า 
ได้ตามสภาวะแข่งขันปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะขายในประเทศหรือผลิตเพื่อส่งออก	 
โดยผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั้งสองจะได้รับโอกาสและทางเลือกตลอดจ 
นสิทธิประโยชน์	ดังนี้
	 	 	 5.2.1	 สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี	 (Non-Tax	 Privileges)	
ส�าหรับการลงทุนใน	 GIZ	 และ	 I-EA-T	 Free	 Zone	 ได้แก่	 (1)	 สิทธิในการ 
ถอืกรรมสทิธิท์ีด่นิในนคิมอุตสาหกรรม	(2)	ได้รบัอนญุาตน�าผูเ้ชีย่วชาญ	ช่างฝีมอื
ต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศพร้อมการให้บริการขอวีซ่าและ	Work	Permit	
(3)	 ได้รับอนุญาตน�าคู่สมรส	 บุตรและผู้อยู่ในอุปการะเข้าพักอาศัยในประเทศ	
พร้อมการให้บริการขอวีซ่า	 (4)	 สามารถน�าส่งเงินตราต่างประเทศออกนอก 
ราชอาณาจักรได้	 และ	 (5)	 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก	 BOI	 ในกรณีขอรับการ 
ส่งเสริมการลงทุน
	 	 	 5.2.2	 สทิธปิระโยชน์ด้านภาษ	ี(Tax	Privileges)	ส�าหรบัการลงทนุ
ใน	 I-EA-T	 Free	 Zone	 ได้แก่	 (1)	 ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี	 
(Non-Tax	 Privileges)	 เช่นเดียวกับ	 GIZ	 (2)	 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ	ี 
(Tax	Privileges)	(3)	ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีสรรพสามิต
ส�าหรับเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือและเครื่องใช้ในการผลิต	(4)	ได้รับยกเว้น
อากรขาออก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	และภาษีสรรพสามิต	ส�าหรับของที่น�าเข้าเพื่อการ
ผลติสนิค้า	หรอืเพือ่พาณชิยกรรม	และ	(5)	ได้รบัยกเว้นอากรขาออก	ภาษมีลูค่าเพิม่	
และภาษีสรรพสามติ	ส�าหรบัวตัถดุบิรวมทัง้ผลติภณัฑ์สิง่พลอยได้และสิง่อืน่ทีไ่ด้
จากการผลิต
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	 	 5.3	 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 มีพื้นท่ีบางส่วนท่ี 

จะให้การนิคมอุตสาหกรรมเข้าไปด�าเนินการบริหารจัดการ	 ซ่ึงหากมีการ

สนับสนุนให้นักลงทุน/ผู ้ประกอบการได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์	 และ 

สิง่อ�านวยความสะดวกทีจ่ะได้รบัจากการเข้าไปใช้พืน้ทีข่องการนคิมฯ	กจ็ะท�าให้

ดึงดูดใจนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

 6. ข้อเสนอแนะของ ศศย.ฯ

	 	 6.1	 สรปุภาพรวมพบว่า	ในพืน้ที	่จว.ต.ก.	มคีวามพร้อมเหมาะสมแก่การ

พฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	นอกจากนีจ้ากการประเมนิผลกระทบท่ีตามมา

จากหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่า	 ไม่มีผลกระทบ	 หรือภัยคุกคามมากนัก	 

แต่ทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องจะต้องมี

แนวทางในการป้องกัน	ดังนี้

	 	 	 6.1.1	 ผลกระทบกับความมั่นคงยังมีไม่มากนัก	 เช่น	 การลักลอบ

ขนของผิดกฎหมาย	 ยาเสพติด	 แรงงานต่างด้าว	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 

และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	หน่วยงานด้านความมั่นคง	จ�าเป็น	ต้องปรับตัว	

โดยเพ่ิมมาตรการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบและรัดกุมมากขึ้น	 

มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างต�ารวจ	พลเรือน	 และทหาร	 เพื่อหาแนวทางใน

การประสานงานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิในการเฝ้าระวงัป้องกันผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

	 	 	 6.1.2	 ควรส�ารวจผลกระทบ	 ความต้องการของชาวบ้านที่ได้รับ

ผลกระทบ	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอมติคณะรัฐมนตรี	 ในการพิจารณาอัตรา

ค่าชดเชยส�าหรับเจ้าของที่ดินบริเวณเศรษฐกิจพิเศษ	ทั้งนี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากนโยบายของรัฐ	ทัง้นี้

เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในพื้นที่	

กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก148

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



	 	 6.2	 ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพพื้นท่ีติดกับ

ชายแดน	 จะต้องค�านึงถึงการบริหารจัดการชายแดนท่ีจ�าเป็นจะต้องอาศัย 

การพฒันาแบบ	Cross	Border	Development	ทัง้นี	้พืน้ทีช่ายแดน	มกีารพฒันา

ร่วมกันระหว่าง	2	ประเทศในหลายโครงการ	เช่น	ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	

(Sister	 city)	 โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้

แนวทางการสร้างหมู่บ้านป้องกนัชายแดน	กส็ามารถน�ามาประยกุต์ได้	โดยเฉพาะ

การน�ามาใช้ในการบริหารจัดการชายแดน	 และต้องค�านึงถึงมิติทางสังคม	

เศรษฐกิจ	และความมั่นคงควบคู่กันไป	

	 	 6.3	 ระบบการป้องกันประเทศของกองทัพไทย	 ท่ีแบ่งออกเป็น	 3	 ข้ัน	

อันได้แก่	 ขั้นป้องกันชายแดน	 ข้ันตอบโต้	 ขั้นป้องกันประเทศ	 ยังจ�าเป็นและ 

ยังคงต้องมีการวางก�าลังทหารตามแนวชายแดนอยู่แม้ว่าจะเข้าเป็นประชาคม

อาเซียนแล้วก็ตาม	 ทั้งนี้	 การมีกองก�าลังทหารไว้นั้น	 ก็คือการสร้าง	 Balance	 

of	Power	กับประเทศเพื่อนบ้าน	จึงอาจจะไม่มีความจ�าเป็นที่จะลดก�าลังหรือ

ถอนก�าลังออกไป	 แต่จะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างกิจกรรมด้าน

ความม่ันคงร่วมกับกองก�าลังประเทศเพื่อนบ้านต้ังแต่ขั้นป้องกันชายแดน	 

ที่ส�าคัญจะต้องไม่ให้การเมืองเข้าแทรกแซง	และจะต้องใช้กลไกที่มีอยู่	อย่างเช่น	

คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	(Regional	Border	Committee	:	RBC)	

เข้าแก้ปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยการมีกองก�าลังของฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่จะ

เป็นการสร้างอ�านาจต่อรองในการเจรจาได้
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  ภาพประกอบรายงานการเดินทางลงพื้นที่ท�างานวิจัย

เรื่อง “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในมิติควำมมั่นคง: กรณีศึกษำเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก”

ระหว่ำงวันที่ 13 – 17 ก.ค.59  

ณ จว.ต.ก. และ จว.พ.จ.
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